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ONKO TIETOA - MENEEKÖ PERILLE?

Vesiä koskevalla tiedolla on nyt kysyntää. Tämä pätee
niin vesien käyttöön, hoitoon kuin suojeluunkin. Myös
ympäristönsuojelun muut osa-alueet kaipaavat tutkimus-
tietoa enemmän kuin sitä pystytään toimittamaan. Tässä
tilanteessa tiedon tarvitsijat arvostelevat herkästi
tiedon tuottajia. Miksi sitä tai tätä ongelmaa ei ole
selvitetty, vaikka maassa käytetään suuria rahamääriä
tutkimukseen? Luvattoman usein kuitenkin ilmenee, että
tutkittu kyllä on, mutta tieto ei ole kulkenut tarvitsi
jalle.

Oma ongelmansa on meitä monia vaivaava tottumattomuus
käyttää nykyaikaisia informaatiopalveluja. Vesi- ja
ympäristöhallintoon on vuosien mittaan kehitetty erin
omaiset kirjasto- ja informaatiopalvelut, joihin talossa
olevien tiedon käyttäjien - ja tutkijoidenkin - toivoisi
tutustuvan huolella.

Tutkija - tiedonkäyttäjä -suhteessa on edellä sanotun
lisäksi monia yleisiä periaatteellisia ongelmia.

Usein tutkijat katsovat osuutensa ja vastuunsa päättyvän
raportin tai julkaisun ilmestymislietkeen. Siitä vaan
sitten hyödyntämään! Yliopistotutkija voi ehkä näin
menetelläkin, mutta ei käytäntöä lähellä olevan valtion
tutkimuslaitoksen tutkija. Yksi ongelma on raportin
julkaisukieli ja sen muukin esitystapa. Tutkimus on aina
ollut kansainvälistä, nykypäivän tutkimus on sitä
entistäkin enemmän. Tuntuma kansainväliseen tutkijayh
teisöön tulee säilyttää. Tämän vuoksi tutkijoiden tulee
julkaista osa raporteistaan laajalevikkisissä kansainvä
lisissä sarjoissa tai ainakin kotimaisissa englanninkie
lisissä sarjoissa, esim. VYL:n tieteellisessä sarjassa
tai Äqua Fennicassa. Kuitenkin tutkij alla on aina
velvollisuus esittää tulokset myös suomenkielellä,
kolideryhmänä kotimaiset tiedon tarvitsijat. Tutkimuksen
väliraportit on yksinkertaisinta julkaista monistesar
jassa ja popularisoidut artikkelit ammatti-, aikakaus
tai jopa sanomalehdissä.

Erimielisyyksiä syntyy usein siitä, kenen tehtävä on
jalostaa tutkimustulos esim. käytännön suunnittelu- tai
hallintovälineeksi. Ei VYL:n tutkija voi tässäkään
vetäytyä kokonaan vastuusta. Järkevintä olisi kuitenkin
luoda järjestelmä, jossa tietoa työssään käyttävät
yksiköt yhdessä tutkijoiden kanssa kehittävät sovellu
tukset.

Tutkijapiireissä tunnetaan tapaus “viisas mies”. Henkilö
on korvaamattoman arvokas pitkäaikaisen kokemuksensa ja
suuren tietomääränsä vuoksi. Kaikki tieto on vain
korvien välissä, paperille sitä ei saa millään. Kuiten
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km kirjallinen ilmaisu on välttämätöntä tiedon levittä
misen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Tutkimuslaitoksen
tutkijan tulee julkaista jatkuvasti ja useita julkaisu-
kanavia käyttäen.

Vikansa on tiedon tarvitsijoillakin. Synnynnäinen
laiskuus etsiä tiedonlähteitä on synneistä yleisimpiä.
Ketään ei voi pakottaa ottamaan tietoa vastaan, vaikka
se tarjottaisiin hopealautasella. Tietenkin suunnittelu-
ja liallintoihmiset elävät kiireen keskellä, mutta
asenteissakin olisi korjaamista puolin ja toisin.

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos on tehostamassa
tutkimustiedotustaan. Tämä moniste on “Tiedonvirta”
tiedotteen ensimmäinen numero. Tarkoitus on julkaista
näitä tiedotteita muutaman kerran vuodessa. Ulkoasu on
tarkoituksellisen vaatimaton, toimitustapa mahdollisim
man väliätöinen. Sisällön toivotaan silti antavan sel
keässä muodossa tietoa valmistuneiden tutkimusten
tuloksista sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista
tutkimuksista. Lukijoilta toivotaan palautetta kaikista
mahdollisista asioista - käsitellyistä tutkimuksista,
tiedotteen kehittämisestä ym. - Tiedon perillemeno on
niin vaativa ongelma, että sen ratkaisemisessa tätäkin
konstia kannattaa kokeilla.

Seppo Mustonen
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z%7 RÄPORTOITUA

ÄVOHÄKKUU JA METSÄOJITUS MUUTTAVAT PUROVESIEN
MÄÄRÄÄ, LAATUA JA BIOLOGIAA

Nurmes—tutkimuksessa on seurattu kuuden puron veden

laatua ja hydrologiaa vuodesta 1978 alkaen. Näitä
puroja tutkittiin lähes viiden vuoden ajan ennen metsän
käsittelyj ä taustatilanteen selvittämiseksi. Nelj ällä

koealueella tehtiin tämän jälkeen avohakkuita ja ojituk

sia ja kaksi jätettiin vertailualueiksi koko tutki
musajaksi. Purojen vesi on luontaisesti hapanta, kylmää

Q ja sähkönjohtavuus alhainen. Suuret orgaanisen aineksen

ja raudan pitoisuudet ovat tyypillisiä. Kiintoainespi
toisuudet ovat aihaisia luonnontilassa1

Puuston poistaminen vähentää haihduntaa ja lisää koko

naisvaluntaa Nurmes—tutkimusten mukaan keskimäärin 85
mm eli 23 * suopohjaisella valuma-alueella ja 60 mm eli
18 % kivennäismaalla, kun runsas puolet alasta on
hakattu paljaaksi. Tämä merkitsee 5 - 10 mm vuodessa

hehtaarilta poistettua 10 puukuutiometriä kohden. Myös
ylivalumat, varsinkin suuret huiput ja kevätylivalumat
kasvoivat 30 - 35 %, paitsi kivennäismaalla kesäylivalu
ma vain 15 %. Kesäalivaluma kaksinkertaistui, mikä
selittyy haihdunnan vähenemisestä. Kevätylivalumien
kasvu johtuu lähinnä lumen sulamisen nopeutumisesta,
mutta myös lumen kertymisen muutoksista. Eräs merkittävä
hakkuun seuraus on pohjavedenpinnan nousu, jolla on
tärkeä merkitys myös valuma-alueelta purkautuvan veden
laatuun.

Ojituksen aiheuttama pohjavedenpinnan aleneminen merkit
see suossa tai maassa olevan vesivaraston vähenemistä
(kokonaisvaluntaa tilapäisesti lisäävä), ilmatilan
lisääntymistä (valuntahuippuja leikkaava), maan pinnasta
tapahtuvan haihdunnan pienenemistä (valuntaa lisäävä),

kasvjllisuuden aiheuttaman haihdunnan muuttumista,
aluksi vähentymistä, myöhemmin lisääntymistä sekä
lämpöolojen muuttumista. Ojituksen seurauksena edellä
mainittujen tekijöiden kokonaisvaikutus on yleensä

valuntaa lisäävä. Poikkeuksen tekee sellainen ojitus,
jossa kaivettua ojaverkkoa ei yhdistetä suoraan puroon,

vaan pohjavesi jää korkealle kaivamattomien suojakannas—
ten taakse.

Ojituksen yhteisvaikutukset vesimääriin vaihtelevat ja
riippuvat mm. ojitusalueen sijainnista valuma-alueella,
mutta merkitsevät ns. normaaliojituksilla yleensä
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seuravaa: vuosivalunnan kasvua 0,3 — 0,6 *
ojitusprosenttia kohti, suurten valumahuippujen kasvua
kesällä 1 - 3 % ojitusprosenttia kohti, keväällä 0,3-
0,8 % ojitusprosenttia kohti alkuvuosina, jos ojitusalue
on valuma—alueen latvoilla sekä alivalumien voimakasta
kasvua. Kiintoaineen kasvu voi moninkertaistua uoma
eroosion takia ja sitä onkin pidettävä ojituksen haital
lisimpana hydrologisena vaikutuksena3

Ävohakkuun ja ojituksen jälkeen puroveden lämpötila
avovesiaikana oli korkeimmillaan lähes 10 astetta
lämpimämpää kuin vertailupurossa. Pelkkä avohakkuu
nosti puroveden kesäaikaista keskimääräistä lämpötilaa
noin 3 astetta ja pelkkä ojitus noin 5 astetta2.

Nurmes-tutkimuksessa laaja-alainen avohakkuu turveval—
taisella valuma-alueella aiheutti 4 - 5 -kertaiset
kokonais- ja fosfaattifosforin sekä kaliumin huuhtoutu
mat (hakkuun jälkeisen kolmen vuoden keskiarvona). Nämä
huuhtoutumat olivat korkeimmillaan hakkuun jälkeisenä
vuotena. Raudan ja kokonaistypen vuosihuuhtoutumat
kaksinkertaistuivat liakkuun j älkeisellä kolmivuotiskau
della. Hakkuuvuonna orgaanisen aineen huuhtoutuma
kaksinkertaistui. Vesiensuojelun kannalta liaitallisinta
oli huomattava fosforin huuhtoutuminen (kuva), kun taas
kaliumin voimakas huuhtoutuminen voi olla vahingollista
metsän kasvulle. Hakkuun seurauksena ainekierto ekosys
teemissä äkillisesti katkaistaan, jolloin maan pintaker

Ennuste

Murtopuron veden fosforipitoisuus vuosina 1978 - 1988.
Valuma-alueella on tehty laajoja avohakkuita (1983) ja
maanpinnan käsittelyjä (1986).

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Havaittu
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roksesta alkaa ravinteita ja orgaanista ainesta liuuhtou
tua, ellei jokin muu käyttäjä sido sitä. Juuristo
kuolee, mikrobiston hajotustoiminta vilkastuu. Hakkuu
tähteet sisältävät runsaasti orgaanista ainesta ja
ravinteita sekä maan pintakerroksessa että maanpinnan
alla. Hakkuiden seurauksena kuivatustila turvemailla ja
vetisillä kivennäismailia heikkenee, kun pohjavedenpinta
nousee. Samalla happitilanne maaperässä huononee, minkä
seurauksena orgaanista ainesta, ravinteita, rautaa,
mangaania ja alumiinia liukenee veteen. Vesimäärien
kasvu lisää myös alueelta lähtevän kuormituksen määrää.
Suojavyöhyke puron varrella vähensi selvästi haitallisia
vesistövaikutuksia.

Hakkuun ja ojituksen jälkeen puroveden pH-luku kohosi
yhden pH-yksikön, kun taas pelkän ojituksen jälkeen
nousu oli 0,5 pH-yksikköä kolmen vuoden aikana toimenpi
teistä. Orgaanisen aineksen huuhtoutuma oli suurin
ojitusvuonna, mutta aleni myöhemmin. Kiintoaineksen ja
siihen sitoutuneiden muiden yhdisteiden huuhtoutumat
olivat korkeimmillaan tulvakausina useiden vuosien ajan
ojituksen jälkeen, etenkin eroosioherkän aineksen1

Nurmes-tutkimuksen purovesissä todettiin metsänkäsitte
lyn jälkeen levälajistossa yksipuolistumista ja levämää
rissä, tuotannossa sekä hajotustoiminnassa kasvua.
Pienehkön hakkuun ja ojituksen jälkeen levämäärä kasvoi
68-kertaiseksi, laajan avohakkuun jälkeen 29-kertaiseksi
ja pienehkön ojituksen jälkeen, missä ojia ei johdettu
suoran puroon, 3-kertaiseksi kolmen vuoden keskiarvona
toimenpiteistä. Vesibiologisia muutoksia ei sen sijaan
todettu, kun puron ja toimenpidealueen väliin jätettiin
puustoa kasvava suojavyöhyke.

Vaikka purovesissä todetaan huomattavia muutoksia
avohakkuun ja ojituksen jälkeen, kokonaisvaikutukset
tulevat näkyviin usein vasta kuormituksen vastaanotta
vissa järvissä, missä korostuvat varsinaisesti vesien
eri käyttömuodoille koituvat haitat.

Lisätiedot:
Hydrologia, Pertti Seuna, VYL, puh. 1929 551
Vedenlaatu, Marketta Ähtiainen, PKvy, puh. 973-141 2705
Vesibiologia, Anna-Liisa Holopainen, Joensuun yliopisto!
Karjalan tutkimuslaitos, puh. 973-151 3486

Kirj allisuutta:
1Ahtiajnen. M. 1990. Avohakkuun ja metsäojituksen vaikutukset purovesien laatuun.

Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja nro 45. 110 s. (painossa).

2Holopainen. A—L. . Huttunen, P. Ahtiainen. M. 1989. Effects of forestry practi—

ces on water qualfty and prlmary productlvlty In saail forest brooks. Verh. Inter

nat. verein. timnol. (painossa).

3Seuna. P. 1989. Vesimäärien muutokset aetsätaloustoimenpiteiden seurauksena.

Vesi— ja ymparistöhallituksen sonistesarja nro 157: 27 -30.
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JÄTETUTKIMUKSEN ENSIMMÄISET HANKKEET PÄÄTÖSVÄIHEESSÄ

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen j ätetutkimus
yksikkö on toiminut neljä vuotta. Hankkeissa on
keskitytty jätteiden ympäristövaikutuksiin. Tiedonhal
unta on muodostanut tärkeän osatehtävän.

Nelivuotisessa riskikaatopaikkatutkimuksessa on
selvitetty kaatopaikkoj en ongelmaj ätteistä aiheutuvia
ympäristöhaittoja ja -riskejä. Laaja loppuraportti on
viimeisteltävänä; hankkeesta on julkaistu osatulostei
ta’ 2 Kokeellisia tutkimuksia on tehty 43 kaatopaikal
la. Tutkimuksissa on keskitytty kaatopaikoilta valuvien
vesien laatuun ja hydrogeologisiin ym. ympäristöoloi
hin. Osassa kohteita on lisäksi analysoitu jätetäytön,
jätteen sisäisen huokosveden, maaperän, sedimenttien,
pohjaveden tai kaatopaikkakaasun laatua. Työhön on
liittynyt tiedonkeruuta myös muista kaatopaikoista ja
tutkimus- ym. menetelmistä. Tulosten perusteella
arvioidaan kohteittain ja yleisesti ympäristöriskejä
ja jossain määrin myös riskienliallinnan tarpeita ja
edellytyksiä, sekä esitetään suosituksia jatkotyöstä.

Saastuneiden maa—alueiden tutkimus käynnistettiin v.
1987. Esitutkimuksessa selvitettiin kernikaalien
mahdollisesti saastuttamien maa-alueiden etsimis- ja
arviointimenetelmiä mm. kolmen kunnan koekartoituksen
avulla, arvioitiin suppeasti ongelman laajuutta sekä
tehtiin katsaus saastuneen maan kunnostustapoihin.
Osaraportit ovat painossa; tuloksia on referoitu
muualla3 . Jatkossa keskitytään saastuneisuuden mittaus
ja arviointimenetelmiin. Työ liittyy mm. saastuneiden
maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojektiin ja
kemikaalien maaperäleviämisen mallintamiseen.

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuutta koskevasta hankkeesta
on julkaistu esitutkimus, jossa tarkastellaan kaato
paikkakelpoisuuden arviointimenettelyä eräissä maissa4.
Loppuraportissa analysoidaan vaiheittain arviointi
prosessia sekä esitetään suosituksia kriteereistä ja
tietoja tärkeistä erityisjätteistä.

Lisätiedot: Timo Ässmuth, ttt, puh. 5089 434.

Kirjallisuutta:
1Assmuth, T. Poutanen. H. & Strandberg. T. 1989. Kaatopaikkojen riskien arviointi
- käynnissä oleva riskikaatopaikkatutkimus. Julk: Pelkonen. M. (toim.). Yhdyskun
tien jätehuollon tutkimusseminaari 1989. Otaniemi. TKK. S. 75-87. TXK. vesihuolto
tekniikan laboratorio. julkaisu 5. ISBN 951—754—990-3. ISSN 0785—3432.

S. . ?ssmuth. T. & Järvelä. P. 1988. Daphflia-vesikirpputesti kaatopaikka
vesien myrkyllisyyden tutkimisessa. Helsinki. vesi— ja ympäristöhallitus. 29 s.
Vesi— ja ympäristöhallituksen moniste 134. ISBN 951-47-1749—X. ISSN 0783-3288.

3 .Assmuth. T. 1989. R;skikaatopa;kat ja saastuneet maa-alueet — teollisuusmaiden
ympäristönsuojelun painoalue. Vesitalous. 30(6). s. 20-26. ISSN 0505-3838.
4laitinen. 1. & Assmuth. T. 1988. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointi ulko
mailla. Helsinki. ympäristöministeriö. 76 s. YM/YSO. sarja 0/50/1988. ISSN 0784-
8153. ISBN 951-47-0465-7.
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AINETÄSEMÄLLEJÄ JÄRVILLE

Tutkimuksessa’ kehitettiin ja testattiin kokoelma
ainetasetarkasteluun perustuvia vedenlaatumallej a,
jotka sisältävät erityyppisiä järven kuvaamismahdolli-
suuksia. Malleja voidaan käyttää vesistön veden laadun
ennustamiseen esimerkiksi j ätevesikuormituksen muuttues
sa. Mallit ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, joten
niiden soveltaminen on mahdollista huomattavasti lyhyem
mässä ajassa kuin vastaavaan tarkoitukseen kehitettyjen

monimutkaisten simulointimallien. Tutkimuksessa keski

tyttiin siihen, miten järven hydrauliset ominaisuudet
sekä tarkasteltavan aineen vesistökäyttäytyminen kannat

taa ottaa huomioon ainetasemalleissa.

Yksinkertaisissa vedenlaatumalleissa on tarkoituksenmu
kaisinta käsitellä järveä mahdollisimman yksinkertaisena
hydraulisena systeeminä. Valitut hydrauliset kuvaukset

0 olivat CSTR-kuvaus sekä kaksi eri versiota tuippavir
tauksesta. CSTR edustaa täydellistä sekoittumista, kun
taas tuippavirtauksessa oletetaan, että pitkittäissuun
taista sekoittumista ei tapahdu ollenkaan. Osittaista
sekoittumista kuvattiin muodostamalla CSTR- ja tuippa
virtausmallien lineaarinen kombinaatio.

Aineen pidättymistä systeemissä kuvattiin kineettisin
yhtälöin ensimmäisen ja toisen kertaluvun reaktioina,

ts. sedimentoituminen oletettiin suoraan verrannollisek—
si joko pitoisuuteen tai sen neliöön. Tutkimuksessa
tarkasteltiin kaikkien mallimodifikaatioiden tilavuus
ja pinta-alaversioita. Tilavuusversioista sedimentaatio
oletetaan verrannolliseksi järvialtaan tilavuuteen ja
pinta-alaversioissa pinta-alaan.

Malleja testattiin käyttäen Haukiveden ja Päijänteen
fosforitasetietoja. Molemmat kohdejärvet ovat vesien
suojelullisesti tärkeitä tutkimuskohteita ja niistä on
kerätty ainetasetiedot, joista varsinkin Päijänteen
aineisto on kansainvälisestikin ottaen poikkeuksellisen
edustava. Mallien soveltuvuus Haukiveteen oli yleisesti
ottaen hieman parempi kuin Päijänteeseen, mutta fosforin
sedimentaatio pystyttiin Päijänteellä kuvaamaan suhteel
lisesti ottaen tarkemmin. Erot laskettujen ja havaittu
jen fosforipitoisuuksien välillä olivat yleisesti
ottaen pienet.

Molemmissa kohdejärvissä tulppavirtausliydrauliikka
antoi yleensä parempia tuloksia kuin CSTR. Osittain
tämä selittyy sillä, että molemmissa järvissä on fosfo
ripitoisuuäet pohjoispäässä selvästi korkeampia kuin
eteläpäässä. Paras soveltuvuus oli useimmissa tapauk
sissa modifikaatiolla, jossa hydraulisena kuvauksena
oli lisäkuormituksen ja virtaaman huomioonottava tulppa
virtaus ja sedimentaatiokuvauksena toisen kertaluvun
kinetiikka.
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Vaikka tutkimus keskittyi rehevöitymisen kannalta
tärkeän fosforin kuvaamiseen, samoja malleja voidaan
käyttää muidenkin aineiden, esimerkiksi vesistöön
j outuvien myrkkyjen ainetaseiden kuvaamiseen.

Lisätiedot: Tom Frisk, Tavy, puh. 931-2420258

Kiri allisuutta:

1Frisk, r. 1989. Development of masa balanee modeis for lakes. Publlcations of

the Water and Envjronment Research Institute. National Board of Waters and the

Envlronment. Finland. No. 5.

RAUDAN JA MÄNGÄÄNIN ESIINTYMINEN POHJÄVEDESSÄ JA POISTA
MINEN BIOSUODÄTUKSELLÄ

Pohjaveden merkitys vedenhankinnalle on lisääntynyt
jatkuvasti. Yhdyskuntien vedenhankinnassa pohj aveden
osuus on kasvanut tasaisesti. Vuonna 1988 se oli 52 %
maamme vesilaitosten jakaman veden kokonaismäärästä.

Rauta ja mangaani ovat veden syövyttävyyden ohella
Suomessa tavallisimmat pohjaveden käyttöön liittyvät
liaittatekijät. Vesi- ja ympäristöhallituksessa suorite
tussa tutkimuksessa on tarkasteltu raudan ja mangaanin
esiintymiseen vaikuttavia hydrogeologisia ja hydrogeoke
miallisia tekijöitä sekä tasapaino-olosuhteita erilai
sissa pohjavesiesiintymissä. Työssä on myös tutkittu
raudan ja mangaanin poistoon biosuodatuksella liittyviä
kysymyksiä 40 eri kohteessa.

Raudan ja mangaanin esiintymiseen vaikuttaa eniten
pohjavesialueiden geologisesta rakenteesta ja virtausku
vasta riippuva happitalous. Jos esiintymistä otettava
veden määrä ylittää luonnollisen antoisuuden, muuttuu
polijavesi laadultaan rauta- ja mangaanipitoiseksi.
Vettä läpäisemättömien maakerrosten alapuolelta saatava
pohjavesi on luonnostaan hapetonta ja rautapitoista.

Rautaa ja mangaania sisältät vedet voidaan jakaa helpos
ti biosuodatuksella käsiteltäviin vesiin ja ongelmave
sun. Vedessä oleva orgaaninen aines voi muodostaa
raudan kanssa kolloideja, jotka eivät pidäty biosuodat
timille. Tavallisia ovat suuruusluokkaa 0,3 - 0,5 mg 1-1
olevat jäännösraudan pitoisuudet, jotka aiheuttavat
ongelmia vesijohtoverkostossa. Toinen pääongelma on



11

happamat vedet (pH alle 5,5), joissa on esiintynyt
vaikeuksia mangaanin biosuodatuksessa.

Tutkimuksen mukaan orgaaniseen ainekseen sitoutuneen
kolloidisen raudan pidätyskyky suodattimelle parani
kalkkikivellä tehdyn etualkaloinnin seurauksena. Mangaa
nin biosuodatus happamista vesistä onnistui hyvin, kun
suodattimille lisättiin etualkaloinnin jälkeen mangaania
saostavia bakteerej a.

Kalkkikivellä tehdyn yhdistetyn etu- ja jälkialkaloinnin
avulla voidaan huomattavasti parantaa veden laatuominai—
suuksia myös syövyttävyyden poistamiseksi. Tutkimuksessa
kehitetyllä prosessilla voidaan päästä tulokseen, jossa
erillistä kemikalioilla tehtävää alkalointia ei enää
tarvita biosuodatuksen jälkeen.

Lisätiedot: Tuomo Hatva, knt, puh. 6951 268

Kirjallisuutta:
Hatva. 7. ‘1989). Iron and Manganese in Groundwater in Finland: Occurence in

glacifluvial aquifers and removal by biofiitration. Helsinki. National Board of

Waters and the Environment. Helsinki. 1989.Publication of the Water and Environ

ment Research Institute no. 4. ISBN 951-47—3097—6. ISSN 0783—9472.

METSÄTEOLLISUUDEN 3ÄTEVESIPUHDISTÄMOT SYYNISSÄ

Kahdentoista metsäteollisuuslaitoksen aktiivilietepuh
distamon toimivuutta tarkasteltiin tehtaiden omien
käyttötarkkailutulosten sekä velvoitetarkkailutulosten
valossa. Helposti hajoavan orgaanisen aineen vähentämi—
sessä päästään tyydyttäviin tuloksiin. Laitosten puhdis
tuskykyä voidaan mitä ilmeisimmin vielä parantaa kun
nittämällä huomiota kiintoaineen erotukseen ja ravinne
päästöihin. Jatkotutkimuksia suunnataan hitaasti hajo
avan orgaanisen aineen ja myrkyllisyyden vähentämiseen
aktiivilietelaitoksia tehostamalla ja täydentämällä eri
menetelmillä.

Lisätiedot: Juhani Junna, ttt, puh. 4028 249

Kirj allisuutta:
Junna. .1. 1989. MetaHteollisuuden aktiivilietelaitosten puhdiskyky vuosien 1985—

1987 tarkkailutulosten mukaan arvioltuna. Tampereen teknillinen korkeakoulu.

Vesi— ja ympäristötekniikan laitos. Julkaisusarja A. N:o A 42. 110 s. — 11 liites.

ISBN 951—721—471-0. ISSN 0784—6541.
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KAIVOSJÄTTEET, JÄTEPÄDOT JA YMPÄRISTÖ

Tutkimuksessa on selvitetty kaivoksien täyttyneiden
jätealueiden ja -patojen lujuus- ym. geoteknisiä ominai
suuksia ja ympäristövaikutuksia. Näitä tietoja tarvitaan
mm. lopetettujen kaivosten jätepatojen rakenteellisen
ja vesiensuoj elullisen j atkotarkkailutarpeen arvioimi
seksi. Tutkimukset tehtiin Kotalahden, Vihannin ja
Lahnaslammen kaivosten jätealueilla ja niiden ympäris
tössä vuosina 1987-1988.

Tulosten mukaan kaivosten täyttyneiden jätealueiden
jatkotarkkailu ei tutkituissa tapauksissa ole patotur
vallisuuden kannalta tarpeellista, koska ne kuivuvat
nopeasti ja vakavuus on myös riittävä. Vakavuuslas—
kelmilla tarkasteltiin pitkän ajan vakavuutta, jossa
rakennustöiden ja korotuksien aiheuttama huokosveden
paineen muutos on ehtinyt laskea. Patojen varmuudet
vaihtelivat F min. = 2,31-2,63.

Jätealueiden ympäristövaikutuksia tutkittiin niiden
lähiympäristöstä otetuista vesi- ja maanäytteistä.
Jätealueiden lähiympäristöstä otetuista vesi- ja maa
näytteistä määritettiin rauta, magnaani, kadmium,
kupari, nikkeli, koboltti, lyijy, kromi ja arseeni.
Vesianalyysien tuloksia verrattiin mm. kaivosten velvoi—
tetarkkailuissa laajemmalta alueelta otettujen alueel
lisien vesinäytteiden tuloksiin.

Lähialueilta otetuissa vesinäytteissä havaittiin kor
keampia metallipitoisuuksia kuin velvoitetarkkailun
näytteissä. Myös lähialueiden maanäytteissä havaittiin
kohonneita metallipitoisuuksia. Korkeammat metallipitoi
suudet johtuvat kaivostoiminnasta ja osaksi myös malmi—
alueiden luontaisesti korkeammista metallipitoisuuksis
ta.

Tulosten perusteella lopetettujen kaivosten jätealueiden
vesien- ja ympäristösuojelullista tarkkailua on syytä
jatkaa ja seurata, miten metallipitoisuudet niiden
ympäristössä tulevaisuudessa muuttuvat.

Lisätiedot: Jouko Saarela, ttt, puh. 6951 388.

Kirjallisuutta: saarela. .i. io. Kaivosjätteiden geoteknisistä

ouiinaisuuksfsta. lopetettujen jätepatojen vakavuuksista ja ympäristövaiku—

tuksista. Lisensiaatintyö. Helsingin teknillinen korkeakoulu. 162 s.
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BIOROOTTORIT JÄTEVEDEN KÄSITTELYMENETELMÄNÄ

Bioroottorit ovat vaaka-akselilla pyöriviä “suodatti

mia”, levystö- tai kennostorakennelmia, joiden pinnalle

muodostuu jätevettä puhdistava biolietekerros. Bioroot

torimenetelmän käytön heippohoitoisuus ja taloudellisuus

ovat tehneet siitä suositun varsinkin pienten yksiköiden

j äteveden käsittelymenetelmänä. Suomalaisia kokemuksia

bioroottorien käytöstä ja puhdistustehosta on kuitenkin

ollut vähän.

Tutkimuksen kokeell±sessa osassa kuvataan Espoon Suo—

menojan tutkimusasemalla v. 1985 - 1987 tehtyjä kokeita

50 - 80 asukkaan pienpuhdistamoilla. Tutkittavana oli

kaksi bioroottoripuhdistamoa ja yksi biosuodatin.
Kaikkiin laitteisiin sisältyi fosforin kemiallinen

saostus.

Orgaaninen kuormitus täytemateriaalin pinta-alaa kohti

(g m2d-’ 30D7 ) oli tärkein tekijä, joka määräsi sekä

orgaanisen aineksen poistumaa että typpiyhdisteitten

hapettumista. Useampivaiheisessa roottoriyksikössa

ensimmäisen vaiheen kuormitus oli puhdistustehoa määrää—

vä tekijä. Muita tekijöitä olivat jäteveden väkevyys,

lämpötila ja kemiallisen saostusyksikön tehokkuus.

Tulokset roottoreiden kuormitettavuudesta tukevat

hyvin ulkomaisia tutkimuksia ja normeja. Ensimmäisen

roottorivaiheen orgaanisen kuormituksen tulisi olla

enintään n. 30’ kahdessa vaiheessa n. 20 g m2d 30D7.

Kuormituksen vähentyessä bioroottorien toiminta parani

ainakin 0,25 -kertaiseen mitoituskuormitukseen asti.

Bioroottorit sietivät hyvin vaihtelevia kuormitusolosuh
teita, kun kuormitus vuorokauden tai viikon sisällä oli
keskimäärin mitoituskuormitusta vastaava. Puhdistusteho

sopeutui nopeasti lietkelistä kuormitusastetta vastaa

valle tasolle.

Kylmä ja laimea jätevesi alensi enemmän biosuodattimen

tehoa kuin bioroottorien tehoa.

Rinnakkaissaostus ferrosulfaatilla onnistui tyydyttäväs

ti nelivaiheisessa roottorissa. Yli 100 mg l’ ferrosul

faattiannokset huononsivat toimintaa lisäämällä kunto
ainespitoisuutta käsitellyssä jätevedessä. Biosuodatti

messa oli ongelmana huonosti laskeutuva, jälkiselkeytys

tilasta karkaava kiintoaines.

Lisätiedot: Ästa Reinikainen, ttt, puh.4028 254.

Kirjallisuutta:
Reinikainen, A. 1988. BiurooCtorit asumisjäteveden käsittelyssä (Behandling av

kommunalt avloppsvatten med biorotorer och biofilter). Vesi— je ympäristöhallitus.

Helsinki. Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja nro 29. 203 s. ISBN 951-47-2160—

8. ISSN 0783—327x
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HYDROLOGISET MALLIT, VESISTÖENNUSTEET JÄ ILMÄSTONMUUTOS

Hydrologian toimistossa on kehitetty vesistömalleja,
hydrologisia lumi- ja valuntamalleja sekä hydraulisia
jokimalleja, joita käytetään alueellisen sadannan, lu
men vesiarvon, valunnan, virtaamien ja vedenkorkeuk—
sien tosiaikaisen laskentaa ja ennustamiseen n. 15
vesistöalueella yhteistyössä vesi- ja ympäristöpiirien
kanssa. Vesistömalleja on käytössä Etelä-Suomessa:
Loimijoki ja Säkylän Pyliäjärvi; Pohjanmaalla: Karvian
joki, Kyrönjoki, Lapuanjoki,Ähtävänjoki, Perhonjoki, Sii
kajoki ja Kuivajoki; Lapissa: Kemijoki,Ounasjoki,Tor
nionjoki ja Ivalonjoki sekä Järvi-Suomen reittivesis
töjen latvoilla: Iisalmen reitti, Nilsiän reitti ja
Koitajoki.

Vesistömalleissa on kuvattu vesistön valuma-alueet,
tärkeimmat järvet ja jokijaksot. Säännöstellyille
järville annetaan säännöstelyohjeet, joiden mukaan
voidaan kokeilla eri säännöstelyvaihtoelitoja erilai
silla tilastollisilla säätyypeillä (keskimäärinen, sa
teinen,kuiva,normaalia lämpimämpi) tai menneiden vuosien
säätietoja käyttämällä.

Hydrologiset lumimallit ovat osoittautuneet päteviksi
lumipeitteen alueellisen vesiarvon laskennassa lumi
peitteen kertymiskaudella talvella. Keväällä lyhyen
sulantakauden aikana, jolloin lumen mittaus maastossa—
km on hyvin epätarkkaa johtuen lumipeitteen suuresta
vaihtelevuudesta, saadaan vesistömallien avulla lumen
alueellinen vesiarvo laskettua tarkasti vesistömalliin
sisältyvän lumensulantamallin avulla. Kuvassa 1 on
esitetty Loimijoen lumen vesiarvon kehitys talvella
1989-1990 vesistömallin laskemana.

Lumimallitutkimuksissa on selvitetty yksinkertaisen
ns. lämpötilaindeksimallin ja toisaalta lumipeitteen
energiataseeseen perustuvan fysikaalisen lumimallin
paremmuutta lumen sulantaa laskettaessa suurille vesis
töalueille. Tulokseksi on saatu, että yksinkertainen
vuorokauden keskilämpötilaan perustuva lumen sulannan
laskenta toimii suurilla vesistöalueilla yhtä hyvin
kuin fysikaalisesti tarkempi energiatasemalli. Fysikaa
liset mallit antavat tarkempaa tietoa eri energiamuoto—
jen tärkeydestä sulannan eri aikoina ja ovat siten
hyödyllisiä käytännön lumilaskennan taustatietona.
Esim. keväällä: lyhytaaltoinen säteily vastaa 60. . .80%
sulamiseen tarvittavasta energiasta , pitkäaaltoinen
säteily -40. . . +20%, lämmön johtuminen ilmasta 15. . .30%,
lumen liaihtumisen kautta -5.. . -20% ja vesisateen tuoma
energia 0. . .10%.

Lähinnä vesistöennusteita varten tehtyjä vesistömalleja
on käytetty myös kasvihuoneilmiön vaikutusten arvioin
nissa vesistöjen virtaamiin ja vedenkorkeusiin. On
toistaiseksi epävarmaa, kuinka ilmasto Suomessa muuttuu.
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Kuva 1. Loimijoen vesistön alueellinen lumenvesiarvo
ja virtaama talvella 1989-1990 sekä sade- ja lämpöti
laennusteen perusteella tehty virtaamaennuste 5.2.90.

Tämän tutkimuksen lähtötietona on ollut GISS-ilmasto
mallin antamat lämpötilan, sadannan ja haihdunnan
muutokset, kun ilmakehän huilidioksidipitoisuuden on
arvioitu kaksinkertaistuneen n. 50 vuoden kuluessa
nykyisestään. Tällöin lämpötila nousisi 5-6 °C talvella
ja 2-4°C kesällä, kuukakusisadannat kasvaisivat 11-13
mm talvella ja 20-30 mm kesällä sekä haihdunta kasvaisi
1-3 mm talvella ja 20-30 mm kesällä. Tämän seurauksena
keskivirtaamat kasvaisivat 30-40 % ja ylivirtaamat
pienenesivät 20-50 $ kevät ylivirtaamien pienetessä
lumen vähyyden takia. Edelleen alivirtaamat (talvi)
kasvaisivat 20-90 % siten että kasvu olisi suurempi
Pohjois-Suomessa kuin Etelä-Suomessa. Lumipeite ja
varsinainen talvi jäisivät lähes kokonaan pois Etelä-
Suomesta ja Pohjois-Suomessakin talvikuukausia olisivat
vain helmi- ja maaliskuu.

Lisätiedot: Bertel Vehviläinen, hyt, puh. 1929 581

Kirjallisuutta:
Vesistömallit ja -ennusteet:

Vehvi1inen.B.1987.Tu1van reaaliafkainen ennustaminen. Rakennusteknifka 2/87.

Kevään vesistoennusteet 1984-89. Moniste. Hydrologfan toimisto.

Operational sprfng time forecasting difficultfeg and improvementa. Nordfc Hydrolo—

gy. 17.1986. p. 363—370.
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Vehvfläfnen.B & Lohvansuu.J.1989. The effect of clfmate change on discharges in

Finland preliminary results. Poster: Conference on climate and water. Helsinki

11-15 September.

TULOSSA

TUTKIMUSOHJELMA UUDISTUU

Vesi- ja ympäristöhallitus on vuosittain julkaissut monis
tesarjassaan vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusohjelman.
Nimestään huolimatta ohjelma on sisältänyt myös ympäristön
tilan seurannan hankkeet, eikä seurantatoimintaa ole
muutenkaan erotettu tutkimustoiminnasta.

Käsitteiden selkeyttämiseksi on tutkimusolijelma ja seuran
taohjelma kuluvana vuonna erotettu omiksi ohjelmikseen,
vesi- ja ympäristöhallinnon ympäristön seurannan ohjelmak
si (mon.sarja 224) ja vesi- ja ympäristöhallinnon tutki
musohjelmaksi 1990 (mon.sarja 225). Ympäristön seurannan
ohjelma on luonteensa mukaan suhteellisen muuttumattomana
vuodesta toiseen jatkuva. Tarkoitus onkin julkaista se Q
kahden, kolmen vuoden välein; tällä säästetään työaikaa
ja kustannuksia, mikä oli toinen uudistuksen päämotiiveis
ta. Tutkimusohjelma tullaan julkaisemaan joka vuosi.

Ohjelmat on uudistettu myös rakenteeltaan ja esitystaval
taan. Tarkastelutapa on ongelmakeskeinen ja monitieteinen
ja hankkeet muodostavat tältä pohjalta rakennettuja
selkeitä kokonaisuuksia, osaohjelmia. Vesien- ja ympäris
töntutkimus laitoksen johtamat valtakunnalliset ohj elmat
kuvataan yksityiskohtaisesti, vesi- ja ympäristöpiirien
alueellisista ohjelmista on yhteenvedonomainen esitys.
Hankkeiden yksityiskohtaiset tiedot (YTR-lomakkeilta)
syötetään kevään kuluessa ympäristöntutkimusrekisteriin
(YTR).

Tutkimuslaitoksen koordinoima valtakunnallinen ympäristön
seurannan ohjelma koostuu viidestä osaohjelmasta, jotka
ovat hydrologinen seuranta (veden määrän seuranta), vesien



17

tilan seuranta, ympäristömyrkkyseuranta, ympäristön yhden
netty seuranta ja tietojärjestelmien ylläpito. Tutkimus
laitoksen tutkimusohjelmassa on kymmenen osaohjelmaa:
ilmakeliän muutosten vesistö- ja pohjavesivaikutusten
tutkimus, pintavesien määrän tutkimus, vesien tilan ja
veden laadun tutkimus, pohjavesien suojelua ja käyttöä
palveleva tutkimus, teollisuuden ja ylidyskuntien ympäris
tövaikutusten tutkimus (jätevesi- ja jätteidentutkimus),
hajakuormituksen vesistö- ja pohjavesivaikutusten tutki
mus, luonnonsuoj elututkimus, maatutkimus, kehittämistoi
minta (menetelmien kehittäminen ja standardisointi) sekä
tutkimuspalvelut.

Lisätiedot: Matti Melanen, ttt, puh. 4028 248

VESISTÖÄLUEREKISTERI VALMISTUMASSA

Ensimmäinen Suomessa tehty, koko maan kattava vesistö
aluejako valmistui v. 1863 (Gyiden, Cl. W. 1863. Suomen-
maan Joet ja Järvet). Voimassaoleva vesistöaluejako Suo
messa perustuu pääpiirteiltään T. V. Olinin v. 1936 vai
mistuneeseen työhön (Olin, T. V. 1936. Suomen vesistö
jen alueet ja järvet.) Ä. Siren täydensi työtä v. 1955
(Siren, Ä. 1955. Suomen vesistöalueet ja keskimääräiset
valuma-arvot.) ja P. Seuna julkaisi v. 1971 ehdotuksen
sa vesistöjen jaoksi ja numeroinniksi (Seuna, P. 1971.
Suomen vesistöalueet.) Pinta-ala- ja järvisyystietojen
osalta ehdotus perustuu pääpiirteissään aikaisempiin
teoksiin.

Peruskartoituksen (1:20 000) valmistuminen koko maan
osalta v. 1978 oli alkuna valuma-alueiden uudelle rajaa
miselle entistä pienempiin osa-alueisiin (ns. kolmas
j akovaihe).

Vesistöalueiden rajojen rajauksen ja digitoinnin pohja
na ovat olleet 1:50 000 peruskartan pienennökset. Rajaus
kartoille on tehty vuosina 1983 — 1987 ja digitointi
vuosina 1987 — 1990. Tornionjoen ja Tenojoen vesistöalu
eiden rajaus on toteutettu yhteistyössä Ruotsin ja Nor
jan vesiviranomaisten kanssa.

Hydrologian toimistossa on kevään 1990 kuluessa valmis
tumassa numeerinen vesistöaluerekisteri. Sen tietosisäl
tö koostuu n. 9 000 vesistöalueen digitoiduista rajois
ta, pinta-aloista sekä tunnuksista nimineen.
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Vuonna 1992 julkaistaan työn pohjalta Suomen vesistö
alueet -teos, jonka liitteenä on kuusi 1:400 000 mitta
kaavaista karttalehteä. Niihin on vesistö- ja korkeus
käyräelementtien ohella piirretty vesistöalueiden ra
jat tunnuksineen ns. kolmanteen jakovaiheeseen.

Työn nykyisessä vaiheessa hydrologian toimisto voi toi
mittaa vesistöalueiden rajoja piirturitulosteina halu
tussa mittakaavassa esim. kalvoina, jolloin rajaelement—
ti on helposti liitettävissä muuhun kartografiseen tut
kimukseen. Lähivuosina vesistöaluerekisteriin tulee lii
tettäväksi numeerisessa muodossa uomaverkosto ja järvet
pinta-alatietoineen.

Lisätiedot: Matti Ekholm, hyt, puh. 1929 559

POHJÄVESIMÄLLIEN KEHITTÄMINEN

Pohj avesimalliproj ektissa pyritään kehittämään Suomen
olosuhteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joilla
voidaan selvittää vedenoton vaikutus pohjavesialueen
virtauskuvaan, ympäristön kannalta haitallisten lika—
aineiden kulkeutuminen pohjavedessä ja tarvittavat
suoj a-alueet. Tutkimuksessa tarkastellaan lika-aineiden
suotautumisilmiöiden mallintamisessa käytettäväksi
soveltuvia testimenetelmiä sekä pyritään selvittämään
ja mittaamaan Suomen olosuhteissa lika-aineiden käyttäy
tymistä maaperässä. Pohjavesimalleja kehitetään yhteis
työssä Imatran Voima Oy:n kanssa.

Pohjavesimallien avulla pyritään ohjaamaan pohjavettä
vaarantava ja likaava toiminta pois tärkeiltä ja muuten
vedenliankintaan soveltuvilta alueilta. Pohj avesimallej a
voidaan soveltaa yksittäisten polijavesialueiden tutkimi
sessa, kartoitus- ja luokitustyössä, valvonnassa ja
suojelussa. Pohjavesimallin soveltamistyö aloitetaan
Kärkölän likaantuneelta pohj avesialueelta. Polij avesimal
lien kehittämisprojektin arvioidaan jatkuvan vuoden
1991 loppuun saakka. Kehittämistyön jälkeen pohjavesi
mallien käytöstä laaditaan ohjekirja ja valmiuksia
tullaan siirtamään vesi- ja ympäristöpiireihin.

Vesi- ja ympäristöhallituksessa polijavesimalliprojektis
sa työskentelevät vastuuhenkilöt:
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Laikari Hannu, TKT - projektin vastuullinen johtaja
Ässmuth Timo, MMK - ympäristönsuojelun kannalta

haitallisten aineiden kartoit
tammen

- haitallisten aineiden kulkeutu
misominaisuuksien selvittäminen

Granlund Kirsti, FK - suotautumisen ja liukenemisen
mallintaminen

- polijavesimallien kehitystilanne
ja saatavuus

- yhteyshenkilö mallin verifioinnis
sa

Laitinen Leena, DI - haitallisten aineiden liukenemi
sen kokeellinen tutkimus

- haitallisten aineiden kulkeutu
misominaisuuksien selvittäminen

Nystn Taina, FK - mallinnettavien alueiden valinta
- olemassaolevan tiedon kerääminen
likaantuneilta pohjavesialueilta

Lisätiedot: Taina Nystn, ttt, puh. 4028 252

HYDROLOGISTEN HÄVÄINTOVERKKOJEN ARVIOINTI JA
KEHITTÄMINEN

Mitä tavoitteita tietojen käyttäjät asettavat hydrologi
sille seurannoille? Miten tavoitteiden ennakoidaan
muuttuvan 1990-luvun aikana? Saavatko käyttäjät tiedot
tarkoituksenmukaisessa muodossa ja onko niiden käyttö
päätöksenteossa tehokasta? Vastaavatko saavutetut tulok
set seurantoihin tehtyä panostusta?

Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan
uudessa tutkimus-ja kehitysliankkeessa, joka käynnistyi
hydrologian toimistossa vuoden 1990 alussa. Viisivuoti
seksi suunniteltu projekti käsittää inventointi- ja
kehittämisosan. Inventointi keskittyy yllä oleviin
kysymyksiin ja sen lähdeaineiston muodostavat keskuste
lut vesi- ja ympäristöhallinnon yksikköjen sekä keskeis
ten ulkopuolisten tietojen käyttäjien kanssa. Ensimmäi
sessä vaiheessa kartoitetaan vedenkorkeus— ja virtaa
matietoj en käyttö.
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Kehittämistyön aikana havaintoverkkojen suunnitteluun
on tarkoitus soveltaa tilastomatemaattisia optimointi
menetelmiä, joilla voidaan tarkastella tuotettavan
tiedon informaatiosisältöä. Samalla pyritään arvioimaan
sitä, voidaanko havaintoverkkojen suunnittelua varten
laatia kansallisia suosituksia, jotka ottavat suomalai
set tavoitteet ja olosuhteet huomioon yleisiä kansainvä
lisiä normeja tarkemmin.

Hankkeen taustalla on monia erilaisia tekijöitä kuten
julkisten palvelujen kustannusvastaavuuden yleinen
tehostamispyrkimys, vesi- ja ympäristötutkimuksen
kansainvälisen arviointiryhmän raportti (1989), ympäris
tön seurannan kokonaisvaltainen kehittämistarve ja
vesistöjen käytön ja suojelun monipuolistuminen. Hydro
logisten seurantojen kannalta erityisen kiintoisaa on
aiheen kansainvälisen mielenkiinnon nopea lisääntyminen:
liydrologisten havaintojärjestelmien suunnittelu ja
optimointi ovat nousemassa yhdeksi hydrologisen tiedeyh
teisön keskeiseksi aihepiiriksi 1990-luvulla.

Hydrologisia seurantoja arvioitaessa on tarkoitus ottaa
huomioon myös muut keskeiset vesistöseurannat ja sidos—
ryhmät. Vesi- ja ympäristöhallinnon muille vesistöjen
tilaa koskeville seurannoille tultaneen laatimaan saman
tyyppisiä kehittämisohjelmia niin että hydrologisia
mittauksia käsitellään osana kokonaisuutta. Myös ulko
puolisten organisaatioiden hydrologiset havaintoverkot
ja niiden kehittämissuunnitelmat ovat tärkeitä, sillä
yhdessä vesi- ja ympäristöhallinnon ylläpitämien verkko
jen kanssa ne muodostavat perustan valtakunnalliselle
liydrologiselle seurannalle.

Työ on aloitettu keskusteluilla vesi- ja ympäristöpiiri
en kanssa, joiden tavoitteet vedenkorkeuden ja virtaami
en seurannoille kartoitetaan. Kesään 1990 mennessä on
tarkoitus keskustella samasta aihepiiristä keskeisten
ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Q
Lisätiedot: Markku Puupponen, hyt, puh. 1929 577

Kirjallisuutta:
Puupponen. M. 1989. Suomen hydrometristen havaintoverkkojen kehitt8minen - Näkökul

sa vesi- Ja ympäristohallinnon tavoitteista. Vesitalous 3/1989.
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MÄÄNTIESUOLÄUKSEN VÄIKUTUS POHJAVETEEN

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos käynnisti helmi
kuussa 1990 tutkimuksen, jossa selvitetään maantiesuo
lauksen vaikutuksia Salpausselkä-alueen pohjavesiin.
Ko. alue on Suomen tärkein yhtenäinen pohjavesialue.
Salpausselän harjannetta kulkee myös eräs maamme vilk—
kaimmista valtateistä.

Tutkimuksessa on kolme osaprojektia:

1. Selvitetään Salpausselän alueella olevien vedenotta
inoiden laatu jo olemassaolevien vesilaitostiedosto—
jen avulla. Tuloksia verrataan tausta-alueiden vas
taaviin tietoihin, jolloin tilastollisesti voidaan
osoittaa esim. kloridipitoisuuksien ja sähkönjohta
vuuksien alueelliset poikkeavuudet suhteessa tie—
osuuksien suolankäyttöön.

2. Selvitetään kevätsulamisen jälkeen alueilla olevien
sellaisten lähteiden Cl-pitoisuudet, missä on selväs
ti liydraulinen yhteys tieosuuden ja tarkasteltavan
lähteen välillä.

3. Selvitetään maaperäkairauksilla ja näytteidenottoput
kien avulla pohjaveden C1-pitoisuuksien vertikaali
sia vaihteluita erilaisissa muodostumissa. Näin voi
daan osoittaa maantiesuolan mahdollinen kerrostumi
nen pohj avesimuodostumassa.

Tie- ja vesirakennushallitus on osoittanut tutkimukseen
250 000 markan määrärahan.

Lisätiedot: Jouko Soveri, hyt, puh. 1929 574

ÄOX, ORGÄÄNISTEN KLOORIYHDISTEIDEN MITTA

Vesistöjen orgaanisista klooriyhdisteistä on pääosa
peräisin kemian teollisuudesta, metsäteollisuuden
tehtaista sekä maatalouden torjunta-aineista. Useat
hajoamattomat klooriyhdisteet kertyvät eliöihin ja
monien niistä on todettu aiheuttavan syöpää tai geenimu
taatioita, Yhdysvaltain ympäristöviranomaiset (EPÄ)
arvioivat, että pahimmista ympäristömyrkyistä enemmän
kuin puolet on orgaanisia halogeeniyhdisteitä. Niistä
tunnetuimmat ovat kloorifenolit, polyklooratut bifenyy
lit (PCB), DDT ja klooribentseenit.
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Suomessa suurin osa vesistöjen orgaanisista klooriyhdis
teistä on lähtöisin sellutehtaista. Sellun keitossa
10% puuhakkeen sisältämästä ligniinista jää massaan,
josta se poistetaan kloorin avulla. Tässä prosessissa
tapalituvien reaktioiden tuloksena sellutehtaiden jäteve
det sisältävät runsaasti kloorautuneita orgaanisia
yhdisteitä kuten kloorifenoleita ja orgaanisia hartsi
happoja. Osa orgaanisista kloorituotteista on tuntemat
tomia. Käytännössä yksittäisten yhdisteiden määrit
tärninen on usein mahdotonta, joten jäteveden seurannassa
käytetään summaparametria ÄOX (adsorbable organic
lialogens). ÄOX mittaa orgaanisten halogeeniyhdisteiden
kokonaispitoisuuksia vesinäytteistä.

ÄOX-menetelmässä näyte tehdään liapparnaksi typpiliapolla.
Näytettä ravistellaan aktiivihuilen kanssa, jolloin
orgaaniset klooriyhdisteet sitoutuvat huileen. Näyte
suodatetaan ja poltetaan happivirrassa (1000°C).
Muodostuneet halogeenivedyt titrataan sähkökemiallises
ti. Pohjoismainen SCÄN-menetelmä on valmistunut syys
kuussa 1989. Tällä hetkellä on melko hyvä käsitys
selluteollisuuden ÄOX-päästöistä. Tutkimuslaboratorio on
mitannut ÄOX-pitoisuuksia myös muun teollisuuden kuten
esim. pintakäsittely-, väriaine- ja tekstiilitehtaiden
jätevesistä. Lisäksi kunnallisten puhdistarnojen ÄOX
päästöjä on selvitetty. Muutamissa vesi- ja ympäris
tötutkimustoimiston seurannoissa ÄOX on jo otettu tämän
vuoden ohjelmaan.

Tutkimuslaboratorio pyrkii kehittämään menetelmää,
jolla määritetään orgaanista klooria lietteestä, sedi
mentistä ja biologisesta materiaalista.

Anneli Joutti ja Riitta Tuominen

Lisätiedot: Riitta Tuominen, lab, p. 5089 514
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TYPENPOISTOÄ TUTKITAAN

Typenposto yhdyskuntien jätevesistä on aiheuttanut
kuhinaa tutkimusmaailmassa. Kansainväliset meriensuoj e—
lusopimuksissa ja suosituksissa joko edellytetään
tutkimusta (HELCOM) tai jo vaaditaan typenpostoa (PÄR
COM, pohjoismaiden meriensuojeluohjelma.) Pohjoismaissa
on on käynnistetty laajoja tutkimusohjelmia asiasta
noin viidenkymmenen miljoonan markan edestä vuosina 89-
91.

Suomikin seuraa tässä suhteessa aikaansa. Aiemmin on
typenpoistotukimus keskittynyt lähinnä nitrifikaatioon
mutta nyt käynnistetty ohjelma selvittelee typenpoistoa
kokonaisuudessaan. VYH tekee tutkimusta Suomenojan
tutkimusasemalla yhteistyössä Helsingin ja Espoon
kaupunkien kanssa. Pohjoismaissa ainoana tutkitaan
vapaasti leijuvien täytekappaleiden soveltuvuutta
tehostamaan tavanomaisen aktiivilieteprosessin nitrifi
kaatiota ja denitrifikaatiota. Mikäli alustavat kokeet
ovat rittävän lupaavia, tullaan tutkimuksia jatkamaan
Helsingin Kyläsaaren puhdistamolla täydessä mitassa.

Muita tutkimuskohteita ovat alkalointikemikaalien
testaus nitrifikaatiossa ja ferrosulfaatin vaikutus
nitrifikaation ja denitrifikaation reaktionopeuksiin.

Lisätiedot: Matti Valve, ttt, puh. 4028 253
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TIETOJEN KERUU SUOMEN YMPÄRISTÖNTILÄRAPORTTIÄ
VARTEN ALKAA NYT

Ärvoisa tutkija ! Kirjoitamme kirjaa Suomen ympäristön
tilasta. Kirja ilmestyy syksyllä 1991 ja sen kohderyhmiä
ovat politiikan ja teollisuuden päättäjät sekä suuri
yleisö. Tekstimassan, taulukoiden ja kuvien tulee olla
valmiina tämän vuoden (1990) lopussa. Ensi vuoden
puolella on kuitenkin mahdollisuus päivittää tiedot
mahdollisimman ajantasaisiksi. Aikataulu on kireä.
Tarvitsemme apuanne, jotta mahdollisimman veres tietämys
kanavoituisi kirjan sivuille. Kirjan julkaisijana on
ympäristöministeriö. Lähetämme ohessa kirjan sisältö-
rungon.

Ympäristön pilaantuminen etenee huolestuttavan nopeasti.
Toisaalta tietämys pilaantumisen laajuudesta ja sen
taustalla vaikuttavista mekanismeista lisääntyy ja
syvenee jatkuvasti. Voimakkaasti lisääntyvän ympäristö-
tiedon hallinta on vaikea tehtävä asianmukaisen koulu
tuksen saaneelle asiantuntijallekin. Kuitenkin ympäris
tön tilaan vaikuttavia poliittisia ja henkilökohtaisia
päätöksiä tehdään joka päivä.

Kirjan tarkoituksena on esitellä mahdollisimman kansan
omaisesti keskeisimmät ympäristöongelmat; ongelmien
laajuus ja taustalla vaikuttavat luonnon mekanismit
sekä ongelmien tärkeimmät aiheuttajat. Lisäksi teoksessa
pohditaan muiden maiden kokemusten ja/tai erilaisten
yhteiskunnallisten aloitteiden merkitystä ympäristöon
gelmien ratkaisemiseksi. Tarkoituksenamme on osaltamme
auttaa kuromaan umpeen ammottavaa kuilua
ympäristöongelmia koskettelevan tieteellisen tiedon ja
yhteiskunnallisen päätöksenteon välillä.

Ympäristöpoliittisen päätöksenteon tulisi heijastaa
yleistä mielipideilmastoa. Lukuisten gallup-tutkimusten
mukaan ympäristön pilaantuminen on noussut suomalaisten Q
keskeisimmäksi huolen aiheeksi. Ympäristöpoliittista
keskustelua kuitenkin sävyttää sirpaleisuus ja osittain
luonnontieteellisen alkeistiedon vai avainen hallinta.
Siksi kirja suunnataan myös suurelle yleisölle. Pyrimme
yksinkertaiseen ja havainnolliseen ilmaisuun. Tällöin
piilee kuitenkin suuri vaara “oikaist&’ liikaa. Em.
syistä johtuen tarvitsemme apuanne myös teidän eri
tyisasiantuntemukseenne liittyvän lopullisen tekstin
tarkistamisessa.

Toivottavasti pystytte irrottamaan aikaa muutaman
hetken ympäristötiedon kansanomaistamiselle. Jotta
yhteistyö sujuisi mahdollisimman yksinkertaisesti
ehdotamme seuraavaa menettelyä:

1. Lukekaa läpi oheinen sisältörunko

2. Täyttäkää oheinen lomake ja palauttakaa se osoitteel
la: jatkuu....
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Vesi- ja ympäristöhalitus,Ympäristötietokeskus/Tapio
Reinikainen PL 250,00101 HELSINKI
puhelin (90) 731 42 13 tai 731 42 11
fax: (90) 731 42 80

3. Mikäli teillä on sellaista julkaisematonta aineistoa,
joka mielestänne soveituisi ympäristöntilaraporttiin,
niin ottakaa yhteyttä Tapio Reinikaiseen tai Erik Wall
strömiin (puh. 731 42 13 tai 731 42 12), jotta voisimme
sopia missä muodossa voimme käyttää tuloksianne tai
viitata niihin.

4. Syksyllä 1990 lähetämme teille tarkistettavaksi
raportin tekstiä niiltä osin kun olemme tukeutuneet
teidän tuotantoonne. Mikäli asiain ymmärtäminen vaatii,
elidotamme henkilökohtaista tapaamista.

O
Älustava sisältörunko ympäistöntilaraportille:

Osio 1 Maapallo

1.1 Ilmaston historia
1.2 Kasvihuoneilmiö
1.3 Otsonikato
1.4 Lajit ja biotoopit
1.5 Kemikalisoituminen ja radioaktiivisuus
1.6 Eroosio ja tuottava maa
1.7 Suomen vaikutus maailman tilaan
1.8 Kaiken kasvu (väestö,talous,kulutus jne)

Osio 2 Eurooppa-alueelliset ympäristöongelmat

2.1 Väestö. Osuus maailman kokonaistuotannosta.
2.2 Vauras Länsi-Eurooppa (volyymistä nousevat ongelmat)
2.3 Idän niukat resurssit (köyhyys ja ympäristö)
2.4 Ilmansaasteet eivät kunnioita poliittisia rajoja
2.4. 1 Euroopan ilmansaastebudjetit
2.4.2 Päästöt
2.4.3 Laskeumat
2.5 Päästöt maaekosysteemeihin ja vesistöihin integroi

tuvat valuma-alueiden kautta jokien deltoihin
2. 5. 1 Eurooppalainen tarkastelu suurvaluma-alueittain

Osio 3 Lähialueemme

3. 1 Ympäristönsuojelusopimukset naapurimaiden kanssa
3.2 Teollisuuden sijoittuminen lähialueellamme
3.3 Päästöt ilmaan
3.4 Ilmansaasteiden tuonti ja vientibudjetit
3.5 Euroopan sydän;Itämereen laskevien jokien valuma

alueet
3.6 Itämeren lyhyt historia
3.7 Itämeren ominaislaatu
3.8 Valuma-alueen väestö, kaupankäynti ja kuljetukset
3.9 Keski-Euroopan sisämeri; maailman saastunein meri
3.10 Maailman tutkituin meri(ravinteet-päästöt ja pitoi

suudet, happikadot, ymp . myrkyt, ölj yonnettomuudet jne)
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3.11 Suomen rannikkovesien tila
3.12 Itämeren suojelu

Osio 4 Suomi

4.1 Suomen geo-ekologinen sijainti, makroilmasto ja
aika sanelevat ekologiset elinelitomme

4.2 Kallioperä ja maaperä
4.3 Metsien historia
4.4 Järvet; kehityshistoria ja ominaislaatu
4.5 Suot
4.6 Lajien sopeutuminen Pohjolaan
4.7 Pohjoinen karu ja antelias luonto; sivilisaation

sopeutuminen
4.8 Elinkeinorakenteen muuttuminen
4.9 Kaupungistuminen
4.10 Vientiteollisuuden nousu
4.11 Maankäyttö;maan valtaaminen luonnolta
4.12 Metsäkysymys ja alkuperäisen luonnon suojelu
4.13 Rehevöityminen ja vesistöjen veden laatu
4.14 Maatalouden ympäristöhaitat
4.15 Havahtuminen ympäristömyrkkyihin
4.16 Energiakysymys-ympäristönsuojelun kohtalonkysymys
4.17 Liikenteen ympäristöliaitat
4.18 Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit ja 10

suurinta saastuttajaa
4.19 Kaupunkien ilmanlaatu
4.20 Happamoituminen
4.21 Metsien kohtalo; Suomen kohtalo
4.22 Kansalaistoimintaa ympäristön puolesta

Osio 5 Tulevaisuus.

5.1 Suomen ympäristöpolitiikan haasteet
5.2 Joitakin kokemuksia muiden maiden ympäristöpolitii

kan keinoista
5.3 Toiminta ympäristön puolesta

0

Tapio Reinikainen Erik Wahlström
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‘1.

Pyydämme teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin
ja palauttamaan lomakkeen osoitteella:

Vesi ja ympäristöhallitus,
Ympäristötietokeskus/ Tapio Reinilcainen
PL 250, 00101 HELSINKI II1
f
NIMI______________ ARVO/AMMATTI________

TYÖPAIKKA________________ PUH_________

OSOITE (työ tai koti)____________________________________

AJANKOHTA, JOLLOIN TEIDÄT VARMIMMIN TAVOITrAA

1. HALUAISITTEKO a) lisätä b) poistaa JOTAIN SUUNNITELLUSTA YMPÄRISTÖN

TI LARAPORTIN SISÄLLÖSTÄ?
MITÄ NIMENOMAISESTI_____________________________________

2. MNIN OSAAN TUOTANNOSTANNE MEIDÄN OLISI SYYTÄ PEREHTYÄ ENNEN

KIRJOITUSTYÖN ALOITTAMISTA ? (mikäli teillä on ylimääräisiä kappaleita julkaisuis

tanne voisitteko ystävällisesti lähettää meille kopion tarpeellisiksi katsomistanne julkaisuista).

Viitteetjulkaisuistanne:

3. MIHIN JULKAISUIHIN MEIDÄN MIELESTÄNNE TULISI TUTUSTUA (muiden

tuotantoon) ENNEN KIRJOITUSTYÖN ALOITTAMISTA?

mikäli tila käy vähiin voitte jatkaa toiselle puolelle. KIITOKSET AVUSTA
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TAPAHTUMIA

VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLINNOLLE UUDET LÄBORÄTORIOT

Helsingin Hakuninmaalle valmistui 1989 lopulla vesi- ja
ympäristöhallinnon uusi laboratorio- ja huoltokeskus,
joka antaa merkittävästi parantuneet edellytykset
tasokkaalle ja tehokkaalle tutkimukselle. Kiinteistöllä
sijaitsevat vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuslabo
ratorio, biologinen ja mikrobiologinen laboratorio,
maa- ja jätelaboratorio sekä Helsingin vesi- ja
ympäristöpiirin laboratorio ja korjaamo. Kahden
rakennuksen hyötypinta-ala on yhteensä noin 4 000 m2.
Tutkimuslaboratoriossa työskentelee noin 30 henkilöä,
biologian ja mikrobiologian laboratorioissa yhteensä
noin 10. Maa- ja jätelaboratoriossa ja Helsingin vesi-
ja ympäristöpiirin laboratorioissa toimii noin 10
henkilöä kussakin.

Tutkimuslaboratorion tehtäviä ovat analytiikan laadun
valvonta, standardisointi, menetelmien kehittäminen ja
menetelmätutkimus sekä palvelutoiminta. 1988 tehtiin n.
50 000 kemiallista määritystä, pääasiassa epäorgaanisia
määrityksiä vesinäytteistä. Yli 200 aineen tai aineryh
män analysointiin on valmiudet. Kiinteiden näytteiden
ja vaativien analyysien määrä lisääntyy voimakkaasti,
mikä edellyttää menetelmien kehittämistä. Tämä tapahtuu
mm. siirtämällä määrityksiä piirilaboratorioihin, moni
puolistamalla laitteistoa ja kehittämällä henkilöstöä.

Mikrobiologinen laboratorio keskittyy vesihygienian
tutkimusmenetelmien kehittämiseen j a bakteeritoksisuus
tutkimuksiin. Laboratoriossa on paneuduttu mm. taudin
aiheuttajia ilmentäviin bakteereihin vesistöissä sekä
myrkyllisiin sinileviin. Myös muuta ympäristömikro
biologista tutkimusta kehitetään uusissa tiloissa.
Biologisessa laboratoriossa tutkitaan vesiekosysteemien
eliöitä ja niiden reaktioita ympäristöoloihin. Erityi
sesti on keskitytty myrkyllisyystesteihin. Mm. kala-
tutkimusten edellytykset ovat hyvät. Lisääntyviä kemi
kaalitutkimustehtäviä voidaan sij oittaa laboratorioon.

Maa- ja jätelaboratoriossa toimii VYL:n jätetutkimus
yksikkö ja maatutkimus. Tutkimusten ohella tehdään
palveluanalyysej ä. Jätetutkimuksessa painoalueena on
jätteiden ympäristövaikutukset ja -riskit. Lisäksi
kehitetään hyötykäyttötutkimusta, j äteanalytiikkaa ja
tietohuoltoa. Geotekninen tutkimus liittyy mm. vesistö
rakentamiseen ja patoturvallisuuteen, ja sisältää
maanäytteiden lujuus- ja indeksioininaisuuksien määri
tyksiä. Kemiallista maatutkimusta ja ympäristöteknistä
tutkimusta voimistetaan laboratoriossa.
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Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin laboratoriossa
tehdään pääasiassa vesinäytteiden fysikaalis-kemial ii -
sia, bakteriologisia ja biologisia perusmäärityksiä.
Laboratoriota suunnitellaan vesi- ja ympäristöhallinnon
eteläiseksi aluelaboratorioksi, jolla on laajenevat
valmiudet kemialliseen ym. ympäristötutkimukseen.

Yhteystiedot Hakuninmaan laboratorioihin ovat:
Käyntiosoite: Hakuninmaant. 4-6, 00430 Hki (vastapäätä
katsastuskonttoria); A-talo (tutkimuslaboratorio,
biologinen ja mikrobiologinen laboratorio, Hevy:n
laboratorio), 3-talo (maa- ja jätelaboratorio)
Postiosoite: PL 250, 00101 Helsinki (Ä- ja 3-talo)
Puhelin: (90)50891 (vaihde)
Telefax: (90)5089 508

EJO

JÄRVIEN KUNNOSTUKSEN JA HOIDON PERUSTEET

Maaliskuun puolivälissä ilmestyy kirja, johon on koottu
järvien kunnostusta ja hoitoa koskeva tieto. Edellinen
vastaavan tyyppinen teos täyttää kohta 20 vuotta ja
tiedon puute on jo useita vuosia haitannut kunnostuksen
etenemistä. Kirjan kirjoittajina on ollut kolmekymmentä
alan asiantunijaa. Työtä on tukenut Maj ja Tor Nesslin
gin Säätiö.

Kunnostuskirjan kokoamisen motiivina ovat olleet ulko
maiset esimerkit. Mallina on käytetty Pohjois-Amerikan
järvienlioitoyhdistyksen vuonna 1988 julkaisemaa kunnos
tuksen ohjekirjaa, joka liittyy USA:n vesiensuojelulain
toteutukseen ja jonka kongressi on määrännyt uusittavak
si kahden vuoden välein.

Kirja on laadittu yleistajuiseksi mutta myös tieteellis
tä esitystapaa ja tarkkuutta myötäileväksi. Se on
tarkoitettu erityisesti kuntien ja valtion vesi- ja
kalatalousviranomaisille, vesiensuoj eluyhdistyksille,
kalatalousalan neuvontaj ärjestöille, konsulteille,
urakoitsijoille ja vesialan oppilaitoksille.

Kirjasta on löydettävissä “pikatarvitsijoille” tiettyjen
ongelmien ja kunnostus— ja hoitomenetelmien kuvaukset
sekä sovellutusohjeet. Lisäksi kirjassa on perusteellis
ta lukijaa varten esitetty ekologinen taustatietous.

Vesien kunnostuksessa ja hoidossa on tärkeä yhdistää
määrälliset ja laadulliset asiat. Kirjassa on sulautettu
perinteisesti määriin painottuvat tekniset ja laatuun
painottuvat biologiset ajattelu- ja toimintatavat.
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Ulottuvuutta on tietoisesti laajennettu myös sosiologian
ja ympäristötalouden suuntiin. Kirjassa murretaan
rohkesti kehitystä jarruttavia perinteisiä ajattelumal
leja ja otetaan lähtökohdaksi nykyinen tieto ja tekniik
ka.

Kirjan alkusanoissa pääjohtaja Simo Jaatinen painottaa
vesistöjen tärkeyttä maamme ja yhteiskuntamme kehittymi
sessä. Meihin on sisäänrakennettu kunnioitus vesistöjä
kohtaan, kyky nauttia vesillä olemisesta ja viehtymys
vesimaiseman kauneuteen. Sairas vesistö koskettaa syviä
tuntojamme ja herättää meissä hoitamisen halun. Tällai
seen työhön on suuri tarve vaikka vesistömme yleisesti
ovatkin hyvässä kunnossa. Kolmannes suomalaisista asuu
sellaisten vesistöjen äärellä, jotka kaipaavat hoitoa.
Kirja on tarkoitettu työkaluksi niille, jotka haluavat
toimia vesiemme hyväksi.

Lisätiedot: Veijo Ilmavirta, Ärktinen keskus,
puh. 960-324 271

ElO
ElLI

KIRJA ÄLUEELLISISTÄ HÄPPÄMOITUMISMÄLLEISTÄ

Joulukuussa 1989 ilmestyi kansainvälinen tieteellinen
kirja ilman epäpuhtauksien ympäristövaikutusten alueel
lisesta mallintamisesta. Kirjan ‘Regional Äcidification
Modeis: Geographic Extent and Time Development’ kirjoit
tamisessa ja toimittamisessa oli Vesien- ja ympäristön
tutkimuslaitoksella alusta saakka aktiivinen panos.
Kirjan toimittamisesta päätettiin happamoitumisproj ektin
kesällä 1938 Aulangolla järjestämässä happamoitumismal
lien alueellisia sovellutuksia käsitelleessä kansainvä
lisessä kokouksessa. Kokouksen osariottajilta pyydettiin
tieteelliset selostukset aihetta käsitelleiden tutkimuk
siensa tärkeimmistä tuloksista. Kirjaa varten kerättiin
kansainvälinen toimittajakunta, johon kuuluivat Juha
Kämäri Suomesta (VYL), David F. Brakke ja Stephen Ä.
Norton Yhdysvalloista, Alan Jenkins Englannista ja
Richard F. Wright Norjasta. Kirjan kustansi saksalainen
tieteellisiin julkaisuihin erikoistunut painotalo
Springer-Verlag.

Kirja esittelee alueellisen happamoitumisen ja ilman
epäpuhtauksien muiden vaikutusten arviointiin kehitet
tyjä matemaattisia malleja. Malleilla kuvataan vaikutus
ten alueellista laajuutta ja aikakehitystä. Kirjan
artikkeleissa käsitellään kriittistä kuormitusta,
herkkyyden jakaumia, aineiston hankintaa, alueelliset
kartoituksia ja mallien epävarmuutta.

Lisätiedot: Juha Kämäri, vet, puh. 4028 346
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PÄLkITUT

Vesiyhdistys on myöntänyt 13.2.1990 IÄWPRC:n kansallisen
komitean esityksestä vesialan kirjallisuuspalkinnon
(3 000 mk) tunnustuksena vesialan edistävästä julkaisu-
toiminnasta Juha Kalevi Kämärille.

Juha Kämäri suoritti maat. metsät. kandidaatin tutkinnon
Helsingin yliopistossa vuonna 1983. Hän väitteli
samassa yliopistossa tohtoriksi toukokuussa 1988.
Väitöskirjan nimenä on “Regional lake acidification:
Sensitivity and dynamics”.

Tohtori Kämäri työskenteli tutkijana Helsingin yliopis
ton limnologian laitoksella vuosina 1981-83. Vuoden
1984 alusta hän on toiminut tutkijana HÄPRO-projektissa
vesi- ja ympäristöhallituksessa, ollen tosin välillä
vuoden ja runsaan puolen vuoden jaksot tutkijana Itäval
lassa Kansainvälisessä Sovelletun Systeemana1yysin
Instituutissa eli IIÄSÄ:ssa sekä lyhyen aikaa suunnitte
lijana ympäristöministeriössä.

Tohtori Kämäri on vuodesta 1983 lähtien laatinut yksin
tai tutkimusryhmässä 54 tasokasta julkaisua, mitä on
pidettävä poikkeuksellisena saavutuksena. Hän on myös
toimittanut kaksi kokoomateosta (“Impact modeis to
assess regional acifi.cation”, Kluwer Äcademic
Publishers, Hollanti sekä “Regional acidification
modeis: geographic extent and time development”,
Springer-Verlag, New York).

Edellä kuvattu kirjallinen tuotanto riittäisi vaikka
elämäntyöksi kenelle tahansa. Tohtori Kämäri on kuiten
kin vasta 32-vuotias, mikä korostaa saavutuksen poik
keuksellisuutta. Lukuisat yliteisjulkaisut todistavat
hänen yhteistyökykyään. -

Kirjallisuuspalkinnon perustelut rajoittuvat henkilön
julkaisutoimintaan. Tässä vuosien varrella ei kuiten
kaan ole tullut ilmi mitään, mikä estäisi soveltamasta
Juhaan erään vanhemman polven tutkijan koko lausuntoa
kollegastaan: “Paitsi tunnollinen tutkija, myös hyvä
ihminen”.

Esko Kuusisto
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Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö on myöntänyt
3.1.1990 tunnustuspalkintoja HAPR0-proektin tutkijoil
le. Yhteensä 15 tutkijaa neljästä eri tutkimuksesta
palkittiin. Palkittavat tutkimukset valitsi yli 70
HÄPRO-projektin tutkielman joukosta hollantilainen
tohtori Leen Hordijkin johtama kymmenhenkinen kansainvä
linen ennakkotarkastustyöryhmä. Yhtenä palkittuna
tutkimuksena oli VYL:n ja VTT:n yhteistyönä suorittama
tutkimus “Trace metais in Finnish headwater lakes
effects of acidification and airborne load” kirjoittaji
na MMK Matti Verta, MMK Jaakko Mannio, MMK Pasi livonen,
FK Juha-Pekka Hirvi, FK Olli Järvinen ja FK Sulo Pieppo
nen. Tutkimuspalkinto (5 000 mk) myönnettiin yhteistyö
nä valmistuneen tutkimuksen jokaiselle kirjoittajalle.
Tutkimusrylimän vetäjänä toimi Matti Verta.

Tutkimuksessa selvitettiin ilmakehän kautta tulevan
kuormituksen ja vesistöjen happamoitumisen vaikutuksia
raskasmetallien ja alumiinin pitoisuuksiin järvien
pohjakerrostumissa, vedessä ja eliöissä kattavasti koko
maan alueella. Kolidealueina olivat pienet, vesistöjen
latvoilla sijaitsevat metsäjärvet.

Tutkimuksessa arvioitiin ihmisen toiminnasta aiheutuvan,
lähinnä ilinaperäisen kuormituksen muodostavan nykyään
60-95 % kadmiumin, elohopean ja lyijyn kuormituksesta
Etelä- ja Keski-Suomen metsäjärvissä. Sinkin osuus oli
40-90 % ja nikkelillä ja kuparilla vaihtelu oli suurinta
(0-84 %). Sekä ilmaperäinen kuormitus että happamoitu
minen nostivat useimpien metallien pitoisuuksia vedessä.
Happamoituminen lisäsi erityisesti lyijyn, kadmiumin ja
elohopean rikastumista pohjaeläimiin, vesikasveihin ja
kaloihin. Happamoituneiden järvien kalojen luustossa
lyijypitoisuudet ylittivät jopa lOO-kertaisesti neutraa
lien järvien pitoisuudet. Epäorgaanista alumiinia
tavattiin happamissa järvissä kalojen lisääntymistä
häiritsevinä pitoisuuksina.

PÄLKITUT

Palkinnon saajat luovutustilaisuudessa vasemnalta oikealle; 1atti Verta. Sulo

Piepponen. Jaakko MannIo. Juha-Pekka Hirvi. Pasi livonen ja Olli Järvinen.

0

Pertti Heinonen
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Oulun yliopisto, vesi- ja ympäristöhallitus ja Valtion
teknillinen tutkimuskeskus järjestävät yhdessä Oulun
yliopiston tiloissa Linnanmaalla

Oulun vesistötutkimuspäivät 3. - 4.4.1990
MAATALOUDEN VESIENSUOJELU

Vesistötutkimuspäivillä käsitellään maatalouden vesistö
kuormitusta, vesistövaikutuksia ja niiden torjumista
koskevaa tutkimustietoa sekä tutkimustarpeiden määrittä
mistä ja tutkimusyhteistyön tehostamista sekä esitellään
uusia tutkimuksia. Erityisen tarkastelun kohteena ovat
valtioneuvoston hyväksyrnässä vesiensuojelun tavoiteoh
jelmassa vuoteen 1995 mennessä edellytetyt toimenpiteet
ja niiden toteuttamismahdoliisuudet. Päivillä käsitel
lään maatalouden vesistökuormitusta, vesistövaikutuksia
ja niiden torjumista koskevaa tutkimustietoa sekä
tutkimustarpeiden määrittämistä ja tutkimusyhteistyön
tehostamista.

Päiville on ilmoittauduttava 19.3.1990 mennessä Oulun
yliopiston täydennyskoulutuskeskukseen puhelimitse
981—221 522/kurssi-ilmoittautumiset tai telefaxilla
981—227 885.

Lisätiedot: Anna Marttila, Ouvy, puh. 981-150 41

ELI

VYL:n TUTKIJASEMINAARIT JATKUVAT

Keväällä 1990 pidetään seuraavat seminaarit Urho Kekko
sen kadun 7. krs. kokoushuoneessa klo 9.00 alkaen

- 22.3. Bertel Vehviläinen, Olli Malve:
Hydrologiset ja liydrauliset mallit

- 26.4. Timo Tamminen:
-, Typen merkitys rannikkovesien rehevöitymisessä

- 29.5. Keskustelutilaisuus alustusten pohjalta:
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaboratorioiden
valmiudet ja tutkijoiden odotukset laboratorio-
toimintojen kehittämiseksi.

Lisätiedot: Tuulikki Suokko, ttt, puh. 6951 389.
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VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT REMONTTIIN

Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellisteknisen
yhteistyökomitean .Juoma- ja jätevedenpuhdistuksen
työryhmä järjestää vesi- ja viemäriverkostojen sanee
rausta käsittelevän seminaarin 15. -17.5.1990 Novgorodis
sa. Suomen puoleltä käytännön järjestelyistä vastaa
Vesi- ja ympäristöhallitus yhdessä Viatek Oy:n kanssa.

eminaarin tulosten pohjalta on tarkoitus tehdä ehdotus
kumpaakin osapuolta kiinnostavien menetelmien ja teknii—
koiden kaupallisesta hyödyntämisestä.

-Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:
* saneerauksen merkitys
*. ohjeet .j a normit
tiedonhankinta verkostojen kunnosta

* laite- ja menetelmäesittelyt

Seminaariin on kutsuttu osanottajiksi alan asiantunti
joita sekä Suomesta että Neuvostoliitosta. Suomesta on
-fimoitettu 9 esitelmää ja Neuvostoliitosta tulee 2-3
sitelmää.

Esitelmät julkaistaan Vesi- ja ympäristöhallituksen
monistesarjassa suomeksi ja venäjäksi.

Lisätiedot: Hannu Laikari, ttt, puh. 4028 255
‘Tuulikki Suokko, ttt, puh. 6951 389

ElO
ElLI -

0
Vesiyhdistys ry:n vesistöjaoston teemapäivä pidetään
torstaina 24.5.1990 klo 14-i7 Helsingissä valtioneuvos
ton paviljongissa (os. Snellmanink. 5)

“VESIENSUOJELU - HYÖTY VAI KUSTANNUS” -

teeman alla keskustellaan asiantuntija-alusten pohjalta
mm. vesiensuojelun hyödyn mittausmahdollisuuksista sekä
yhdyskuntien, metsäteollisuuden ja maatalouden vesien-
suojelun tuloksellisuudesta. Kansainvälisen yhteistyön
lisääntyessä on tarkoitus keskustella myös siitä, mihin
1990-luvulla kannattaa panostaa - Kiinaan, Leningradiin
vaiko vain Porvoonjokeen.

Lisätiedot: Markku Korhonen, vet, puh. 4028 315
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen
rakenne on: otsake (ISOILLÄ KIRJÄSIMILLÄ, iskevä,
lyhyt), :selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot:
Henkilön nimi; toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjal
lisuusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarjaja sivunumerot). Järjestys-
numeroa käytetään viit.teenä selostetekstissä. Kirjalli
suusviitteet laaditaan pienellä kirjasinkoolla. Selos
teet ja uutiset laaditaan WP:llä, pohja Tiedonvirta ja
lähetetään WP-SENDi11ä Terttu Halmeelle laserkirjoitti
meen LÄSER R 500 N:o 20. Pohjana on valmiiksi ohjelmoitu
rivitiheys (tiheä 1. ykkösriviväli) ja marginaalit
(sivumarginaalit 3,5 cm, yiä- ja alamarginaalit 3 cm).
Selosteen enimmäispituuson 1 sivu, kuvineen ja taulu—
koineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 30.4.,
31.8., 30.10. ja:31.12.0Vesi- ja ympäristöhallituksen
sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusrapor
teista jätetään seloste Tiedonvirran toimitukselle
samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao.:’ julkaisun
toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistosa-.käytetään vesi- ja
ympäristöhallinnon yksiköistä lyhenteitä seuraavasti:

VYH = vesi- ja ympäristöhallinto hyt = hydrologian toimisto

tai -hallitus -vet vesi- ja ympäristön—

VI = Vesjstöosasto

vöt Vesistötoimiste

tutkimustoimisto

OifrO

ttt = teknillinen tutkimustoimisto

rat = rakennustoimisto lab = tutkimuslaboratorio

VY = Vesien— ja ympäristönsuojelu- Hevy = Helsingin vesi- ja

osasto ympäritöpiiri tO

vyt = vesien- ja ympäristönsuo]elu- Tuvy 1urunvyp

toimisto . - - Tavy -= tampereen vyp

Kyvy = Kymen vyp

Mivy = Mikkelin--vyp —

knt = kuntatoimisto

tet = teollisuustoimisto -

kat katselmustoimisto Kuvy = Kuopion vyp

YO Yleinen osasto ‘‘‘ PKvy = Pohjois-Karj.vyp P

oit oikeuätoimisto Vavy = Vaasan vp

hat = hallintotbimfsto KSvy = Keski—Suomeh vyp

tat taloustoirnisto Kv’’Kokk1an vyp

tht tjetohallintoimisto ‘ cYuvy Oun vyp :-.

sus = suunnIttelusihteeristö Kavy Kainuun vyp •..• — :. -

VYL vesien- ja ympäristön- Lavy = Lapin vyp- -‘--

tutkimuslaitos

, -,-
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“TIEDONVIRTÄ” on vesi- ja ympäristöhallituksen vesien-
ja ympäristöntutkimuslaitoksen julkaisema moniste, joka
sisältää selosteita ja uutisia tutkimustuloksista,
uusista ja meneillään olevista tutkimusprojekteista
sekä muista ajankohtaisista vesi- ja ympäristöhallinnon
tutkimustoimintaan liittyvistä asioista.

ISSN 0787-4944
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JÄRJESTETTYÄ TIETOA

Vesi- ja ymparistöhallituksessa tietoa saa kirjastosta
ja tietopalvelusta. Kirjasto on kaikille avoin julkinen
kirjasto. Tietopalvelu palvelee ulkopuolisia asiakkaita
vain omien kokoelmien ja rekistereiden avulla, atk
hakuja ulkopuolisista tietokannoista tehdään ainoastaan
vesi- ja ympäristöhallinnon omalle henkilökunnalle.

Kirjaston kokoelmissa oli vuoden 1989 lopulla noin
56 000 nidettä. Kirjastoon tulee 525 aikakauslehteä,
joista 273 ulkomaisia. Lainoja ja kaukolainoja annet
tiin vuonna 1989 yhteensä 6 260.

Kirjaston kokoelmat sisältävät viraston toimintatehtä
vissä tarvittavaa kirjallisuutta. Koska kokoelmien
perustana on vuonna 1908 perustetun entisen Hydrografi
sen toimiston kirjaston kokoelmat sekä vesihallituksen
aikaisen toiminnan kokoelmat, painottuvat ne edelleen
vesistö-, vesihuolto- ja vesiensuojelukysymyksiin.
Vesi- ja ympäristöliallinnolle annettujen uusien tehtävi
en myötä on kokoelmia ruvettu aktiivisemmin kasvattamaan
jätehuollon, kemikaalien ja luonnonsuojelun osalta.

Kokoelmatiedot löytyvät vuoden 1985 alusta alkaen
mikrokorteilta, joilta julkaisuja voi hakea julkaisun
nimen, tekijän nimen, julkaisulle annettujen asiasanojen
ja UDK-lukujen perusteella. Yksi hakuelementti on
lisäksi julkaisun käsittelemien vesistöjen vesistö
aluenumero. Ennen vuotta 1985 hankittujen julkaisujen
tiedot löytyvät manuaalisesta kortistosta. Kirjaston
ulkomaiset hankinnat ovat mukana kansallisessa KAUKO
tiedostossa.

VYH:n julkaisuista ja kirjaston kokoelmista tiedotetaan
uutuustiedotteella, julkaisuluetteloilla ja kuvailuleh
tikoosteella.

Tietopalvelun ylläpitämiä rekistereitä ovat:
* Ympäristöntutkimusrekisteri
* VYH:n henkilökunnan julkaisurekisteri
* Osoiterekisteri
* VYH:n osuus VTKK:n NORMI-rekisterissä.

Ympäristöntutkimusrekisteri sisältää vesien- ja ympäris
töntutkimuslaitoksen tutkimusproj ektit, ympäristöminis
teriön rahoittamat tutkimusprojektit sekä Maj ja Tor
Nessiingin Säätiön rahoittamat tutkimukset. Julkaisure
kisteri sisältää vesi- ja ympäristöhallinnon ja sen
henkilökunnan julkaisutuotannon vuoden 1988 alusta.

Kolme ensinmainittua rekisteriä ovat haettavissa viras
ton tietokoneelta. Kahta ensinmainittua varten on
olemassa käyttöoppaat, joita voi pyytää kirjastosta.
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Vesi- ja ympäristöhallitus on tehnyt käyttäjäsopimukset
seuraavista tietokannoista:

Kotimaiset:
VTKK: n MINTTU-tietokannat

Mm. kansallisbibliografia, kotimaisia erikoisalojen
bibliografioita, työsuojeluhallituksen kemikaalire
ki steri

TKK: n TENTTU-tietokannat
KCL:n tietokannat

Ao. kirjastojen kokoelmat
TK: n Tilastotietokannat

Alue- ja aikasarjatietokantoja
TSK: n TEPA-tietokannat

Tekniikan sanastokeskuksen termipankki

Pohjoismaiset:
BYGGDOK- t ietokannat

Mm. VANYTT; sisältää kansainvälisiä ympäristöalan
viitteitä

DÄFÄ: n tietokantoj a
Mm. Itämeribibliografia

Kansainväliset:
DIÄLOG, ESÄ-IRS, Pergamon Orbit ja STN -tietokannat

Nämä sisältävät yhteensä yli 400 erilaista tieto-
kantaa mm. luonnontieteiden, maa- ja metsätalouden,
tekniikan, taloustieteiden ja ympäristökysymysten
aloilta.

Kenen puoleen voi kääntyä:

Lainaus, kaukopalvelu Tarja Penttilä
6951 364

Lehtikierto, sisällysluettelo- Anna-Liisa Mäkitalo
kopiot, uutuustiedote 6951 362

Hankinnat, julkaisuvaihto, Elisa Paavilainen
laskutus 6951 363

Äsiakaspalvelu, kokoelmien Hilkka Hautasaari
hoito 6951 367

Tiedonhaut, ympäristöntutki- Vilke Pursiheimo
musrekisteri 6951 361

Tiedonhaut, osoiterekisteri, Matti Pietarila
normirekisteri 6951 281

Tiedonhaut, julkaisurekisteri, Pipsa Poikolainen
kuvailulehtikooste, VYH:n 6951 360
toimintakertomus

Lisätiedot: Pipsa Poikolainen, tht/kirjasto,
puh. 6951 360
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RÄPORTOITUA

POHJÄVEDEN MUODOSTUMINEN HIEKKÄPERÄISESSÄ MAASSA

Viime vuosina on pohjaveden merkitys luonnonvarana ol
lut voimakkaassa kasvusssa. Tasalaatuisena sekä maaker
rosten suojaamana, pintavettä varmempana, on pohjavesi
myös yhdyskuntien vedenhankinnassa jatkuvasti lisännyt
osuuttaan.

Tuusulassa suoritetussa tutkimuksessa on monipuolisin
mittauksin selvitetty vuodesta 1968 lähtien niiden eri
tekijöiden osuutta ja määrää, jotka säätelevät sateesta
ja lumen sulamisesta aiheutuvaa pohjaveden muodostumis
ta sekä polijavesivarojen vuotuista ja pitkäaikaista
vaihtelua.

Tutkimuskohteena ollut alue edustaa vedenhankintaan käy
tettävää eteläsuomalaista pohjavesiesiintymää, jonka
tyyppisissä muodostumissa syntyvistä pohjavesistä lähes
2 miljoonaa suomalaista saa talousvetensä.

Normaalivuonna liaihtuu korjatusta 700 millimetrin sade-
määrästä keskimäärin 44 %, loppuosan 56 % muodostaessa
polijavettä. Pohjavedeksi suotautuvan veden määrä neliö
kilometriä kohden laskettuna on 1 070 m3 vuorokaudessa.
Mikäli kaikki uusiutuva pohjavesi muodostuma-alueella,
n. 3 km2, olisi saatavissa käyttöön, riittäisi syntyvän
pohjaveden määrä teoreettisesti tarkastellen suomalai
sella keskikulutuksella n. 11 000 asukkaan vedentarpeen
tyydyttämiseen.

Tutkitulla 15 vuoden havaintojaksolla vähäsateisin oli
vuosi 1976 vain 520 mm sademäärällä, josta pohjavedeksi
suotautui 175 mm eli 34 %. Sateisimman vuoden 1981 vas
taavat lukuarvot olivat 970 mm sadetta ja 644 mm (66 %)
pohj avettä.

Vuodenajoittain tarkasteltuna pohjavettä muodostui eni
ten keväällä, n. 40 % vuotuisesta määrästä. Syksyisin
muodostuvan pohjaveden määrä oli vuosisummasta keskimää
rin 28 %, talvisin 18 % ja kesäisin 14 %.

Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin yksityiskohtaisesti
sade- ja lumimittausten virheitä, lumipeitteestä tapah
tuvaa haihduntaa, lumen sulamista, maaperän lämpötilaa
ja routaa, routakerroksen vesipitoisuutta ja vedenläpäi
sevyyttä, maaperän kosteusvaihteluita sekä pohjaveden
korkeuden vaihtelua.

Tutkimuksessa käytetyistä laitteista ja menetelmistä
useat ovat olleet sellaisia, jotka on kehitetty tai so
vellettu kenttäkäyttöön ensimmäisen kerran Suomessa juu-
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ri tämän tutkimuksen yhteydessä. Esimerkkinä mainitta
koon lumipeitteeseen sisältyvän nestemäisen veden mit
taus, jolla on myös keskeinen merkitys kevättulvaennus
teissa. Mittaustuloksiin on sovellettu useita fysikaali
sia ja matemaattisia menetelmiä, joiden avulla on saatu
esille ilmiöiden säännönmukaisuuksia sekä pystytty enna
koimaan niiden tulevaa kehitystä.

Vastoin yleistä käsitystä voidaan mainita, että esim.
lumipeitteestä sulamiskautena tapahtuva hailidunta oli
keskimäärin vain 4 mm eli 3 % lumen vesiarvosta ja että
routaantuneenakin maaperä läpäisi vettä eikä estänyt
sulamisveden imeytymistä maaperään. Routakerroksen kes
kimääräinen “kylmäsisältö” pystyi jäädyttämään vähemmän
kuin 2 mm lumen sulamisvesiä.

Muista tuloksista yhteenvetona mainittakoon:

- Normaali sademittari antoi lumisateen osalta n. 20 %
todellista pienempiä arvoja.

- Lumipeitteestä haihtui kolmiviikkoisen sulamiskauden
aikana keskimäärin 4 mm eli 3 % lumen määrästä. Kahte
na keväänä haihdunta ylitti 10 mm, toisaalta kolmena
keväänä vallitsi 1 — 2 mm:n tiivistyntä. Lumen pinnal
ta tapahtuvan haihdunnan määrästä 90 % mitattiin päi
väajan osuudeksi ja 10 % yöajan. Suurin korrelaatio
oli vesihöyrynpaineen ja haihdunnan välillä; haihdun
ta oli suurella tarkkuudella ennustettavissa jo yksin
kastepistelämpötilan avulla.

- Kun lumen sulaminen alkoi, pystyi lumi pidättämään
nestemäistä vettä enemmän kuin sulamisen loppuvaiheis
sa. Vettä alkoi suotautua lumipeitteestä nestemäisen
veden määrän noustessa 4 %:iin tilavuudesta. Sulami
sen ollessa maksimissaan nousi nestemäisen veden mää
rä 5 — 7 %:iin, uudessa lumessa jopa 10 %:iin. Suotau
tuvan veden määrä väheni merkittävästi nestemäisen (3
veden pitoisuuden alentuessa 4 %:iin ja loppui täysin
2 — 3 %:ssa.

- Lumen sulamiskauden keskimääräinen pituus oli 18 vrk.
Keskimääräinen suurin sulamisnopeus oli 23 mm/d ja
80 mm/5 d, maksimit vastaavasti 33 mm/d ja 107 mm/5 d.
Vuorokausisulannan huippu mitattiin klo 13 — 14 välil
lä; se oli keskimäärin 1,5 mm/h ja maksimissaan 6 mm!
h. Ästepäivätekijän arvoksi saatiin 4,47 mm/d °C. Lu
men sulantaa parhaiten kuvaava yhtälö sisälsi astepäi
vätekijän, nettosäteilyn sekä lumen tiheyden.

- Maaperän lämpötilaa mitattiin 7 m syvyyteen asti.
Keskilämpötila vaihteli eri syvyyksillä arvojen 5,4 —

5,8 °C välillä. Vuotuinen lämpötilavaihtelu vaimeni
nopeasti syvemmälle mentäessä ja oli esim. metrin sy
vyydessä n. 12 °C, neljässä metrissä 4,8 °C ja seitse
mässä metrissä enää 0,8 °C. Roudan muodostumisen aika-
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na latentin lämmön osuus kokonaisenergiasta oli 90 %.
Lämpövuo maaperästä kykeni sulattamaan jäätä altapäin
talven alussa 8 mm viikossa sekä routakauden lopussa
n. 4 mm viikossa. PROBE-mallilla pystyttiin tyydyttä
västi laskemaan roudan paksuuskasvu, vesipitoisuus
sekä routamaksimin ajankohta aina 20 viikon pituisel
le ajalle.

- Jäätyneen hiekkamaan suodantakapasiteetti oli merkit
tävästi pienempi kuin sulan maaperän. Suodantakapasi
teetin arvot olivat silti moninkertaiset lumen sulan
nan intensiteettiin verrattuna, eikä pintavaluntaa
näin ollen esiintynyt. Routa-aikana suodannan nopeus
riippui enemmän routakerroksen alkuperäisestä vesipi
toisuudesta kuin sen paksuudesta. Sulamisvedet eteni
vät maaperässä keskimäärin nopeudella 8 — 10 cm vuoro
kaudessa.

- Maanpinnan ja pohjavedenpinnan välisen vyöhykkeen kos
teuspitoisuus mitattiin menetelmällä, joka perustuu
neutronien hidastumiseen vety-ytimissä. Keskimääräi
nen kosteuspitoisuus oli 14 % tilavuudesta. Vaihtelu
oli suurinta maan pintakerroksissa ja esim. keskimää
räinen vuotuinen vesivaraston muutos ylimmässä 3 m
kerroksessa oli 185 mm.

- Pohjavesi tutkimusalueella oli keskimäärin 7,1 m sy
vyydellä ja normaali vuotuinen vaihteluväli oli 52 cm.
Pohj avedenkorkeuden pitkäaikaisvaihteluita selittävät
merkittävimmin sadannan vaihtelut, keväistä nousua
lumen vesiarvon maksimi yhdessä alkuperäisen pohjave
denkorkeuden kanssa. Koska kuukausisadantojen vaiku
tus pohjavedenpintaan vaihtelee vuoden kuluessa,
tutkittiin myös siirtofunktiomallin avulla lysimetris
tä purkautuvan vesimäärän ja pohjaveden syvyyden vä
listä vuorosuhdetta samoin kuin analogisten regressio
mallien soveltuvuutta. Siirtofunktiomallin ohella tut
kittiin myös pohjavedenkorkeutta, päivittäistä sadet
ta, ilman lämpötilaa sekä potentiaalista haihduntaa
lähtötietoina käyttävää PULSE-mallia pohj avedenkorkeu
den vaihteluiden kuvaamiseen. PULSE-malli osoittautui
tehokkaammaksi ennustettaessa kevätsulannan vaikutus
ta, muutoin siirtofunktiomalli osoittautui käytännöl
lisemmäksi ennustettaessa pohjaveden muodostumista
käytännön vesitasetutkimuksissa.

Lisätiedot: Risto Lemmelä, hyt, puh. 19291.

Kirjallisuutta:
Lemmelä, R. 1990. Water balance of a sandy aquifer at Hyrylä in southern Finland.

Turun yliopiston julkaisuja, Sarja A. II. 73. 192 p. ISBN 951-880-428-1. ISSN

0082—6979.
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UITTOPÄDOTUKSEN LOPPUMINEN LISÄÄ VESISTÖJEN
TULVIMISALTTWTTÄ

Vesi- ja ympäristöhallituksen ulttotoimistossa Veikko
Lammassaari on tutkinut uittopatojen hydrologisia
vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa1, joka lähiaikoina
ilmestyy vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisusarjassa
A, on selvitetty erityisesti:
- mikä vaikutus uittopatojen rakentamisella ja
käytöllä on eräiden vesistöjen hydrologiaan

- vaikuttaako uittopatojen käytön lakkaaminen vesistöjen
tulvimisalttiuteen

- miten uittopatojen haitallisia vaikutuksia voitai
siin poistaa tai vähentää

Tutkimuksen pääkohteena on ollut Ounasjoen vesistö.
Uittopatoihin liittyviä kysymyksiä esiintyy Ounasjoen
lisäksi myös muualla Kemijoen vesistössä sekä Tornion-
joen, Simojoen, lijoen, Kiiminkijoen, Oulujoen ja
Pieliseen laskevissa vesistöissä.

Näihin vesistöihin on rakennettu kaikkiaan 516 uittopa
toa, joista 124 betonirakenteista. Uittopatojen käyttö
on nyt kokonaan lakannut. Uittoväylille arvioidaan
jäävän 71 betonipatoa. Muut padot puretaan entisöinti
töiden yhteydessä.

Ounasjoen vesistölle lasketun uiton vaikutusindeksin
mukaan uittopatojen käytössä ollut vesivarasto on
ollut suurimmillaan vuosina 1958-1965. V. 1963 on
patoja ollut käytössä 62 kpl joiden yhteinen vesiva
rasto on ollut 117 . )Q6 m3. Vuodesta 1963 lähtien on
patojen käyttö jatkuvasti vähentynyt ja loppunut koko
naan 1986. Uittopatojen käytön lakkaaminen on merkinnyt
sitä, että niiden padotusaltaisiin aikaisemmin keräyty
nyt vesivarasto purkautuu nyt vapaasti pääväylään lumen
kevätsulamisen aikana.

Ounasjoen uittopatojen yhteinen valuma-alue on ollut
5 577 km2, Tornionjoen Suomenpuoleisten sivuvesistöjen
uittopatojen 5 703 km2 ja Pieliseen laskevien vesistöjen
2 885 km2. Nämä merkitsevät vastaavasti Ounasjoella n.
45 %, Tornionjoella n. 40 % ja Pielisen vesistöissä n.
15 % vesistöjen koko tarkastelun alaisena olleen osan
valuma-alueista. Valuma-alueiden suhteiden perusteella
arvioitu uittopadotuksen vaikutus keskiylivirtaamaan
olisi Ounasjoella 370 m3 s’, Pielisen vesistössä 110 m3
s1 ja Tornionjoella 300 m3 s.

Uittosäännön mukaisten patojen varastotilavuudeksi on
laskettu Ounasjoella 149,8 . 106 m3, Tornionjoen Suomen
puoleisella osalla 130 . 106 m3 ja Pielisellä 94,5 . 106
m3 . Näiden varastotilavuuksien täyttyminen lumen
kevätsulamisen johdosta 10 vuorokauden aikana, jolloin
normaalisti häviää 70 % lumen vesiarvosta, merkitsisi
Ounasjoella 170 m3 s1, Tornionjoella 150 m3 s.1 ja
Pieliseen laskevissa vesistöissä 109 m3 s1 vähennystä
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uittopatojen patoaltaista purkautuviin vesimääriin.
Uittopadotuksen nyt loputtua on padotuksen aiheuttama
varastoituminen poistunut ja patoaltaat käyttäytyvät
luonnontilaisten järvien tavoin. Luonnontilaankin
verrattuna patoaltaiden varastoimiskyky on pienentynyt
johtuen patokynnyksen laskemisesta joen luonnollisen
pohjan alapuolelle.

Uittopadotus on uittosääntöjen mukaan saanut jatkua
yleensä n. 3 viikkoa jäiden lähdön jälkeen. Uitto
padotuksen loppuminen aikaistaa näin ollen myös ylivir
taaman sattumisajankohtaa pääjoessa. Ylivirtaaman
aikaistuminen lisää jääpadotuksien syntymisen mahdolli
suutta, koska jäät lähtevät liikkeelle ehtimättä hauras
tua. Keskiarvohydrografeista on havaittavissa, että
huipputulvan aikaistuminen tarkastelluil la vesi stöillä
on ollut n. 10 vuorokautta. Keskiylivirtaaman kasvu
Ounasjoella on ollut 1950-luvulta 1980-luvulle n. 300
m3 s1, josta uittopadotuksen vähentyminen selittää
keskiarvoisesti yli puolet.

Ounasjoen tulvakorkeudet Marraskosken asteikolla ovat
kehittyneet siten, että ylivedenkorkeus on vuosina 1970-
86 ollut keskimäärin 80 cm korkeampi kuin vuosina 1950-
69. Ylivedenkorkeuden nousu on vuotuiset säävaihtelut
huomioonottaen tapahtunut jokseenkin samassa rytmissä
uittopatojen käytön vähenemisen kanssa.

1950 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 vv.

Ounasjoen vesistön käytössä olleiden uittopatojen
patoallastilavuuksien summa vv. 1950-1986.
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Tutkimuksessa on vielä esitetty eräitä mahdollisuuksia
uittopadoista aiheutuvien haittojen poistamiseen sekä
kalakannan elinmahdollisuuksien ja virkistyskäytön
parantamiseen. Tällaisia keinoja ovat mm. uittopato
paikkojen ja perattujen uomien entisöiminen nykyistä
paremmin myös liydraulisessa mielessä ja uittopatojen
käyttäminen kevätvesien säästämiseen j uoksutettavaksi
kesän kuivimpana aikana. Esimerkiksi Simojoella voitai
siin alivirtaama varsin pienin toimenpitein nostaa
nykyisestä 1 m3 81 kaksitoistakertaiseksi. Samalla
voitaisiin pienentää tulvavirtaamaa.

Lisätiedot: Veikko Lammassaari, puh. 784771
Esko Kuusisto, hyt, puh. 1929 565

Kirjallisuutta:
1 Lammassaari Veikko. 1990. Uitto ja sen vesistövaikutukset. Vesi- ja ympäris

töhallitus. Helsinki. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja nro 54. sarja A. 204

s. ISBN 95l—47-3694-X. OSM 0783-327 X. (painossa)

2 Lammassaari Veikko. 1986. Hylättyjen uittoväylien kunnostus Suomessa ja sen

vaikutus kriisiaikojen uittomahdollisuuteen. Oulun Yliopisto. Vesiteknfikan

laboratorio Sarja A. Julkaisu 23. Oulu 144 s. ISEN 951-42-2228—8. ISSN 781-934

X. Sarja A

Kurkela Reino. 1985. Ounasjoen entisten ulttoväylien kunnostussuunnitelmat ja

Ounasjoen uittosuunnitelma. Vesihallitus tiedotus 268. Helsinki. 87 s.

zacirisson Gun. 1988. Svåra fslossningar 1 Torneälven i relation till klimat

och miljöförändringar. Nordisk hydrologisk konferens 1988. NHP-rapport nr. 22

del 1. Rovaniemi. 10 s.

SUOMEN LÄSKEUMÄT 1 LÄNNE

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen laskeumatutkimuk
set alkoivat vuonna 1971. Samana vuonna käynnistyi myös
kansainvälinen OECD-projekti, joka pyrki selvittämään
rikkiyhdisteiden kaukokulkeutumista. VYL : n laskeumatut
kimusten yhtenä tavoitteena oli täydentää pienten
valuma—alueiden ainetaseita sateen mukana tulevan
kuormituksen osalta. Lisäksi pyrittiin selvittämään
sateen mukana suoraan vesistöihin tulevaa kokonaiskuor
mitusta, sen alueellisia ja ajallisia vaihteluita.
1970-luvun alkupuolella kiinnitettiin erityistä huomiota
ilman kautta tulevien ravinteiden määriin, koska rehe
vöityminen oli erityisen mielenkiinnon kohteena vesitut
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kimuksissa. Tutkimuksen alusta asti on kuitenkin seurat
tu happamoitumisen kannalta tärkeimpiä komponentteja,
joten tutkimustuloksia on pystytty erittäin hyvin
hyödyntämään happamoitumistutkimuksissa. Viime vuosina
laskeumatuloksilla on ollut laajaa käyttöä Happamoitumisprojektin (HÄPRO) vaikutustutkimuksissa.

Laskeuman mittausverkosto on alusta asti kattanut kokomaan ja havaintoasemat on sijoitettu siten, että niiltä
saatavat tulokset edustavat puhtaita alueita eli mitataan ns. taustailman laatua. Laskeumaverkosto perustettiin hydrologian toimiston aloitteesta, mutta alustaasti tulosten julkaisemisesta on vastannut tutkimuslaboratorio. Verkostoa ylläpitää edelleen hydrologiantoimisto. Kuukausittain kerätyistä laskeumanäytteistä
on tutkimuslaboratoriossa analysoitu pH, sähkönjohta
vuus, vahvat hapot, sulfaattirikki, kokonaistyppi,nitraattityppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi,
natrium, kalium, kalsium, magnesium ja orgaaninen hiili.

Jos sadeveden pH on tasapainossa ilman huilidioksidinkanssa, niin sen pH-arvo on noin 5,7 eli se on hiukanhappaman puolella. Etelä-Suomessa pH:n pitkäaikaiskeskiarvo on ollut kauan noin 4,4, mutta kuukausivaihtelutovat olleet melko suuria. Etelä-Ruotsissa ja -NorjassapH-arvot ovat olleet noin 4,2. Pohjois- ja Etelä-Suomenvälillä erot ovat myös suuret, sillä pohjoisen pitkäaikaiskeskiarvot ovat joillakin asemilla pysyneet jatkuvasti yli viiden eli etelässä sadevesi on liki kymmenen
kertaa happamampaa. pH-arvoista tehdyn trenditarkastelun
pohjalta näyttää siltä, että happamuus olisi edelleen
hiukan lisääntymässä. Jos vahvojen happojen arvot
suliteutetaan pH-arvoihin, niin yhtenevyys on kohtuulli
sen hyvä. Kun pH-arvo on alhainen, niin vahvojen happo
jen määrä on korkea ja päinvastoin.

Sulfaattirikin laskeuma on aina ollut suurimman mielenkiinnon kohteena, koska ensimmäiset kansainväliset
päästörajoitukset ovat koskeneet juuri rikin yhdisteitä.
Sulfaattirikin osalta trenditarkastelu paljastaa, että
laskeuman määrät ovat vakiintuneet ja monin paikoin
jopa vähentyneet. Tämä tulos on hyvin sopusoinnussa
päästötietojen kanssa. Rikkipäästöthän on Suomen osalta
saatu pudotettua lähes puoleen viimeisten kymmenen
vuoden aikana. Suurimmat rikkilaskeuman ja samalla myös
suurimmat kalsiumiaskeuman alueet ovat Kaakkois-Suomes
sa. Itä-Euroopassa ruskohiilen poltto aiheuttaa suuren
kalsium- ja rikkilaskeuman. Kaakkois-Suomi kuuluu tämän
alueen vaikutuspiiriin Viron palavan kiven louhosten ja
voimalaitosten takia. Etelä-Suomessa vuotuinen rikkilas
keuma on enimmillään 1 - 1,2 grammaa rikkiä neliömetril
le vuodessa. Pohjoisessa vastaavat arvot ovat noin
kolmannes tai neljännes etelän arvoista. Turvallisena
vuosilaskeumana rikille on pidetty 0,5 grammaa neliöllerikkiä vuodessa. Tämä arvo ylittyy Oulusta kaakkoon
kulkevan linjan eteläpuolella.
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Pohjois-Suomessa sadanta on selvästi alhaisempi kuin
etelässä. Tämä aiheuttaa sen, että kuivalaskeuman osuus
Lapissa on suuri. VYH ei tutki ilman laatua, josta
kuivalaskeuma voitaisiin laskea, mutta Ilmatieteen
laitoksen ilmanlaatutiedoista laskemalla on saatu myös
Kuolan päästöjen vaikutus selville Itä-Lapissa. Kuiva
laskeuman osuus kokonaislaskeumassa on suurempi Itä-
Lapissa kuin märkälaskeuman osuus. Länteen päin mentäes
sä Kuolan päästöjen vaikutus laskee nopeasti, sillä
meidän onneksemme tuulista vain noin viisi prosenttia on
Suomeen päin. Kaksi kolmasosaa Kuolan päästöistä arvioi
daan kulkeutuvan pohjoisille merialueille.

Typen oksidien päästöt ovat jatkuvasti kohonneet.
Suurimmat päästöt saadaan tieliikenteestä (47%) ja
energiatuotannosta (34%). Tällä hetkellä on valmisteilla
kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia typen oksidien
vähentämiseksi. Toistaiseksi päästöjen kasvu on heijas
tunut selvästi nitraattityppeen, jonka laskeuma on
jatkuvasti kasvanut. Etelä-Suomen vuosilaskeuma on
vajaat puoli grammaa neliömetrille vuodessa ja pohjoisen
Suomen nitraattityppimäärät ovat vain noin kymmenesosa
näistä arvoista. Ämmoniumtypen määrä on sen sijaan
pysynyt lähes samalla tasolla. Kuitenkin ammoniumtypen
määrä on jatkuvasti ollut Suomessa nitraattityppeä
suurempi varsinkin Länsi-Suomessa, mikä on voimakasta
karjan- ja turkiseläinten kasvatusaluetta. Nämä elinkei
nothan ovat suuria ammoniumtypen päästöjen aiheuttajia.
Ruotsissa ammonium- ja nitraattitypen määrät ovat lähes
yhtä suuret.

Kokonaisfosforin analysointi laskeumanäytteistä on
hankalaa, koska näytteet kontaminoituvat sangen helpos
ti. Fosfori on hyvin voimakas “sulan maan-komponentti”
eli vuosilaskeumasta saattaa tulla yli 90% viiden
kesäkuukauden aikana. Etelä-Suomessa fosforilaskeuma on
noin kymmenen kertaa suurempi kuin pohjoisessa, mutta
tarkkojen laskeumamäärien ilmoittaminen on vaikeaa,
koska se riippuu hyvin paljon laskentatavasta eli
käytetäänkö mediaani- vai keskiarvoja.

Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuslaboratorion
laskeuman tutkimus on tuottanut noin 120 000 analyysitu
losta, jotka on tallennettu ympäristötietojärjestelmän
osaksi ja tulokset ovat mm. kuntien ympäristönsuojeluvi
ranomaisten käytettävissä. Tämän lisäksi laskeuma
arvoista on ilmestynyt vuosikirjoja, joita voi tilata
tutkimuslaboratoriosta. Valmiina ovat vuosikirjat 1971-
1984 ja 1985-1989 saataneen painosta vielä tämän kevään
aikana. Laskeumatuloksia esitellään myös keväällä
ilmestyvässä laajassa kirjassa “Äcidification in Fin
land”, joka sisältää noin 70 eri artikkelia happamoitu
misen kaikilta sektoreilta. Laskeumatutkimuksia VYH:ssa
jatketaan ja niitä tullaan jatkossa kohdistamaan entistä
enemmän happamoitumisen kannalta kaikkein kriitti
simmille alueille.

Lisätiedot: Olli Järvinen, YM, ilmansuojelu- ja melun
torjuntatoimisto, puh. 1991 367.
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KAIVOVESIEN HÄPPÄMOITUMINEN SUOMESSA

HÄPRO-projektiin liittyvässä tutkimuksessa’ pyrittiin
selvittämään kaivovesien happamoitumista. Tutkimuksen
kohteena on ollut n.100 kaivoa eri puolilla Suomea.
Kaivot on poimittu Wäreen vuosina 1958-59 tekemässä
valtakunnallisessa talousvesitutkimuksessa2 mukana
olleiden kaivojen joukosta. Kaivot jakaantuvat viidelle
kohdealueelle, jotka on valittu rikkiyhdisteiden las
keumien perusteella. Nykytilannetta on verrattu 30
vuotta sitten samoista kaivoista saatuihin analyysitu
loksiin.

Tutkimuksessa havaittiin kaivovesien happamuutta osoit
tavien pH- ja alkaliniteettiarvojen olevan keskimäärin
0,5 yksikköä pienempiä nyt kuin 30 vuotta sitten muual
la, paitsi Länsi-Lapissa, jossa mitään selviä muutoksia
ei ollut havaittavissa. pH on laskenut 79 prosentissa
kaivoista, 16 prosentissa se on noussut ja 5 prosentissa
pysynyt samana. pH on laskenut eniten kaivoissa, jotka
sijaitsevat pienialaisissa hiekkamuodostumissa tai
moreenikerrostumissa. Vähiten laskua on tapahtunut
kaivoissa, jotka sijaitsevat savipeitteisillä alueilla.

Änalyysitulokset osoittavat kaivojen keskimääräisen
kunnon heikentyneen 30 vuoden aikana. Happaman pintave
den lisääntynyt pääsy kaivoihin voi osittain selittää
kaivovesissä tapahtuneet pitoisuusmuutokset. Tutkimuk
sessa havaittiin myös kaivorakenteiden muutoksista ja
pintavesien vaikutuksesta riippumatonta happamoitumista.

Kaivovesien pH- ja alkaliniteettiarvot ovat laskeneet
eniten Kaakkois- ja Lounais-Suomen tutkimusalueilla.
Näillä alueilla myös rikkiylidisteiden laskeuma on Suomen
suurimpia. Tutkimuksessa oli mukana vain muutamia
alueita ja nekin sijaitsivat pääasiassa rannikolla,
joten koko Suomea ajatellen tutkimus on vain suuntaa-
antava.

Lisätiedot: Kirsti Korkka-Niemi, Tuvy, puh. 921-661 756

Kirjallisuutta:

1Korkka-Niemi. K. 1990. Kaivovesien happamoituminen Suomessa. Vesi— ja ympäristö—
hallituksen julkaisuja nro 47. sarja A. 71s. ISBN 951—47-3613—3. ISSN 0786—9592
(painossa).

2Wäre. M. 1961. Talousveden laatu ja vedenottopaikat Suomen maalaiskunnissa vuonna
1958 iääneittäin. Maa— ja vesiteknillisiä tutkimuksia 9.1. Helsinki. 32s.
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LUMEN VESIÄRVON ALUEELLINEN VÄIHTELU SUOMESSA

Ensimmäinen kattava tilastollinen julkaisu lumen vesiar
voista on painossa1 . Lumipeitteen vesiarvon kehittymi
sestä, keski- ja ääriarvoista sattumisajankohtineen ei
ole ollut aikaisemmin yhtenäistä koko Suomea kattavaa
tilastollista tutkimusta. Ilmeinen tarve on kuitenkin
olemassa. Tuloksia voidaan välittömästi hyödyntää mm.
rakennustoiminnan suunnittelussa sekä vesivoimatalouden
ja vesistöjen säännöstelyn tarpeisiin.

Vuodesta 1936 lähtien Suomessa on tehty lumipeitteen
vesiarvon määrittämiseksi ns. linjamittauksia. Vasta
vuodesta 1951 lähtien havaintosarjat ovat olleet jok
seenkin täydellisiä. Nykyisin linjamittauksia tehdään
n. 160 mittausasemalla.

Koska linjamittaukset eivät välttämättä vuosittain ole
olleet samoilla paikoilla havaitsijavaihdoksista johtuen
käytettiin ns. hilapisteverkkoa. Verkko käsittää hila
pisteet 1-180 ,jotka kattavat tasaisesti koko Suomen.
Pisteiden väli on 50 km.

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin hulapisteittäin talvien
1951-1988 lumen vesiarvoja. Aluksi käsiteltiin lähinnä
vuosittaista lumen maksimivesiarvoa ja sen toistuvuutta
sekä esiintymispäiviä jaksolla 1952-1984 (taulukko 1).
Taulukon tiedoista piirrettiin pisteistö Gumbelin
paperille (kuva 1). Lisäksi laskettiin lumen vesiarvois
ta päivittäiset minimi-, maksimi- ja keskiarvokäyrät
sekä 20 % ja 80 % fraktiilikäyrät jaksolla 1969-1984
hilapisteittäin. Fingis-ohjelmistoa soveltaen piirret
tim mm. kerran 20 vuodessa toistuvan lumen maksimi
vesiarvokäyrät.

Kuva 1. Vuotuisen lumen maksimivesiarvon toistumisaika
pisteistöt jaksolla 1952-1984 hilapisteessä numero 44.
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Taulukko 1. Vuotuisen lumen maksimivesiarvon toistu
misajat ja esiintymispäivät sekä keski- ja ääriarvot
jaksolla 1952-1984 hilapisteessä numero 44 Sodankyläs
sä.

HILÄPISTE 44

Tr vesiervo esiintymispäivä
vuotta mm

keskiarvo on 174.2
keskihajonta on 39.4
maksimien maksimi on 250
maksimien minimi on 100

päivämäärien
päivämäärien
päivämäärien
päivämäärien

keskiarvo on 17.4.
keskihajonta on 16
minimi on 16.3.
maksimi on 7.5.

Lisätiedot: Jaakko Perälä, hyt, puh. 1929 552
Marja Reuna, liyt, puh. 1929 545

Kirjallisuutta:
‘Per1ä, 3. Reuna. M. 1990. Lumen vesiarvon alueellinen vaihtelu Suomessa. Vesi—

1 34.00 250 1973 1.5
2 17.00 248 1969 6.4
3 11.33 238 1955 29.4
4 8.50 226 1952 g.4
5 6.80 226 1977 29.4
6 5.67 214 1984 24.4
7 4.86 206 1981 7.5
8 4.25 203 1983 18.4
9 3.78 201 1980 18.-22.4

10 3.40 199 1965 4.4
11 3.09 196 1967 10.4
12 2.83 190 1974 3.4
13 2.62 188 1953 16.3
14 2.43 182 1970 2.5
15 2.27 175 1975 14.—22.4
16 2.13 171 1956 27.—30.4,
17 2.00 171 1959 18.—27.4
18 1.89 169 1961 17.—19.4,
19 1.79 167 1971 21.—30.4,
20 1.70 165 1976 11.—12.4
21 1.62 162 1982 11.4
22 1.55 160 1978 15.4
23 1.48 155 1964 14.—17.4
24 1.42 144 1966 6.4
25 1.36 143 1957 16.—20.3
26 1.31 138 1960 16.3, 30.3
27 1.26 136 1968 29.—30.4, 1.5
28 1.21 135 1962 16.3
29 1.17 132 1972 10.4, 12.4
30 1.13 125 1979 26.—29.3
31 1.10 124 1958 28.4
32 1.06 111 1954 13.—15.4
33 1.03 100 1963 16.3

1.-3.5

23. -27.4
1. —5.5

Ja ympäristöhallinnon Julkaisuja nro 56. 250 s. (painossa).
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TYPPIKÖ RÄNNIKKOVESIEN PAHIN REHEVÖITTÄJÄ?

Vesi- ja ympäristöntutkimustoimistossa valmistuneessa
kirjallisuuselvityksessä’ on käynyt ilmi, että Suomen
rannikkovesissä kuin myös koko Itämeressä on varsinaista
typen rehevöittävyyttä selvitetty hyvin vähän. Saadut
tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet merkittäviä.
Kokeellisesti on sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa
tutkimuksissa osoitettu, että aivan kuormitetuinpia
rannikkovesiä lukuunottamatta typpi on Suomenlahdella
ja keskisellä Itämerellä perustuotantoa kasvukaudella
valtaosin rajoittava ravinne. Hankoniemen edustan
merialuetta tutkineen PELAG-projektin tulosten mukaan
toisen pääravinteen, fosforin vaikutus tulee näkyviin
vain yhdessä typen kanssa ja silloinkin vain lyhyenä
aikana alkukesästä. Typen avainasema rehevöitymisessä
korostuu sikälikin, että PELÄGin kokeissa yhtäläinen
perustuotantoa edistävä vaikutus saatiin aikaan sekä
epäorgaanisilla (nitraatti, ammonium) että orgaanisilla
(urea) yhdisteillä. Näiden havaintojen mukaan typpipääs
töjen vähentäminen on oleellinen tekijä rehevöitymisen
hullitsemisessä. Mm. jäteveden puhdistuksessa (Suomen
lahden rannikkoseudulla) pelkkä fosforin poisto ei
riitä, vaan myös typpimääriä täytyy alentaa.

Rannikkovesien rehevöitymiskehityksen ja typpiproblema
tiikan kokonaiskuvan hahmottaminen vaatii lisäksi eri
merialueiden todellisten typpikuormitusten selvittämis
tä. Eniten tietoa kaivataan koko Suomenlahtea koskevista
typpilaskeumasta, jokikuormituksta ja suorista jäte
vesipäästöistä. Puutteita on myös typensidonnan ja
kuormituksen vastavaikuttaj an, denitrifikaation tunte
muksessa. Jälkimmäisestä ei Suomen merivesistä ole
lainkaan tutkimuksia.

Tiedon vähyys ja toisaalta saatujen tutkimustulosten 0
yksiselitteisyys asettavat jatkon typpitutkimukselle
selkeät suuntaviivat. Aiemmin käytetyt tai saman infor
maation antavat kokeet on toistettava laajemmin Suomen
merialueilla. Lisäksi varsinaisten perustuotannon ja
typen välistä yhteyttä kartoittavien kenttäkokeiden
ohella typpiasian hallitseminen lähitulevaisuudessa
riippuu paljossa siitä, kuinka kenttäkokeista saatava
tietous voidaan yhdistää todelliseen kuormituskehityk
seen. Tässä tiedon välittyminen edellyttää toimivaa
yhteistyötä Itämeren maiden piirissä.

Lisätiedot: Jukka Puustinen, ttt, puh. 4028 263
Timo Tamminen, vet, puh. 4028 238

Kiri allisuutta:
1Puuatfnen, 3. 1990. Typen merkitys rannikkovesien rehevöitymisessä. Vesi- ja

ympäristöhallituksen julkaisuja sarja A nro 58 s. ISSN 0786-9592 ISBN 951—47-3723-7
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METSÄJÄRVIEN ELOHOPEÄSTÄ YHTEENVETO

Tutkimus’ perustui pääosin vuonna 1982 vesiliallituksessa
aloitetun tutkimusprojektin tuottamiin tuloksiin.
Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää järviin ja
tekoaltaisiin kohdistuva elohopeakuormitus ihmisen
toiminnan aiheuttamat muutokset kuormituksessa sekä
selvittää eloliopean rikastumiseen vaikuttavia ympäristö-
tekijöitä. Tutkimuksessa pyrittiin myös kehittämään
menetelmiä kalojen elohopeapitoisuuksien ennustamiseksi
sekä kartoittamaan mahdollisia toimenpiteitä elohopeapi
toisuuksien alentamiseksi. Tutkimuksia jatkettiin
ympäristöministeriön ja maa- ja metaätalousministeriön
organisoiman happamoitumisprojektin (HÄPRO) aikana
(1985—1989).

Järviin valuma-alueelta ja laskeumasta tulevan eloho—
peakuormituksen suhde riippuu järven tyypistä. Tyypilli
sessä metsäjärvessä, jolla on suuri valuma-alue suhtees
sa järven pinta-alaan, suurin osa eloliopeakuormasta
tulee valuma-alueelta. Tästä kuormituksesta voi suurin
osa olla alkuaan laskeumaperäistä. Pienivaluma-alueises
sa suppajärvessä voi laskeumana järven pinnalle tullut
eloliopeakuorma dominoida. Metsäojitukset lisäävät
alapuolisen pienen järven elohopeakuormitusta jopa
monikertaiseksi välittömästi ojitusten jälkeen.

Elohopean kuormitus koskemattomiin metsäjärviin on
moninkertaistunut tämän vuosisadan loppupuoliskolla
ilmaperäisen kuormituksen johdosta erityisesti Etelä-
ja Keski-Suomessa. Näillä alueilla on myös järvien
happamoituminen yleistä. Samoin korkeampia kalojen
elohopeapitoisuuksia havaitaan Etelä- ja Keski-Suomessa
kuin Pohjois-Suomessa.

Kalojen korkeita elohopeapitoisuuksia esiintyy usein
pienissä latvajärvissä, joilla on suuri valuma-alue.
Nämä järvet ovat yleensä myös valuma-alueelta peräisin
olevan humuksen johdosta ruskeavetisiä. Tutkimusjärvien
veden laadun ja hauen elohopeapitoisuuden perusteella
muodostetulla mallilla arvioitiin Etelä- ja Keski-
Suomessa olevan noin 3000 järveä, joiden hauen eloho
peapitoisuus ylittää 1,0 pg g’. Happamoituneita
kirkkaita järviä, joissa myös tavataan korkeita eloho
peapitoisuuksia arvioitiin olevan joitakin satoja.
Kirkkaissa ei- happamissa järvissä ja savikkoalueiden
järvien kaloissa havaittiin alhaisempia elohopeapitoi
suuksia. Myös karjalaiselle liuskevyöhykkeelle sijoittu
vien järvien kaloissa on alhaisempi elohopeapitoisuus
kuin ominaisuuksiltaan muuten vastaavissa järvissä.

Hauen luonnontilaiseksi taustapitoisuudeksi arvioitiin
käytetyllä mallilla yleensä alle 0,5 pg g’. Arvion
mukaan hauen elohopeapitoisuus olisi kaksin-kolminker
taistunut Etelä- ja Keski-Suomessa. Tämä on selitettä
vissä ilmaperäisen kuormituksen kasvulla. Pohjois
Suomessa hauen elohopeapitoisuus on lähellä luonnonti
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laista tasoa.

Malliarviot sisältävät runsaasti epävarmuustekijöitä ja
ovat vain suuntaa antavia. Systemaattinen ja laaja
kalojen elohopeapitoisuuden kartoitus on siten tarpeen.
Tämä loisi myös pohjan pitoisuuksien jatkuvalle ja
luotettavalle seurannalle.

Järviin kohdistuva elohopeakuormitus ja järven ominai
suudet selittävät yleensä huonosti kalojen elohopeapi
toisuutta. Merkittävää elohopean metyloitumista on
todettu tapahtuvan ilmakehässä, sadevedessä, valuma
alueella, järvisedimenteissä ja järvivedessä. Kalojen
elohopeapitoisuuden kannalta metyloitumisen tapahtuma-
paikan ja -prosessin tarkempi selvittäminen on tärkeää
luotettavien arvioiden laatimiseksi metyylielohopean
kierrosta. Myös metyylielohopean rikastumisprosessien
tarkempi selvittäminen on lähiajan tärkeimpiä tutkimus-
aiheita.

Sekä ilmaperäisen elohopean että valuma-alueelta tulevan
elohopeakuormituksen pikainen väheneminen ei ole toden
näköistä. Elohopean pitkistä viipymäajoista ilmakehässä,
maaperässä ja vesistöissä johtuu, että nopeankin kuormi
tuksen vähentämisen vaikutus voi näkyä kalastossa vasta
pitkän viipymävaiheen jälkeen.

Kalaston elohopeapitoisuuden alentamiseksi tulisi
kehittää menetelmiä. Yksi mahdollinen menetelmä on
tutkimuksessa kokeiltu tehokas väliaikainen kalastus.
Menetelmällä pystyttiin alentamaan etenkin suurten
petokalojen, hauen ja mateen, elohopeapitoisuuksia.
Muutokset pystyttiin selittämään osin kalojen parantu
neella kasvulla ja osin ravintotottumusten muutoksella.
Menetelmällä on useita hyötyjä verrattuna muihin mahdol
lisesti kyseeseen tuleviin menetelmiin.

Lisätiedot: Matti Verta, vet, puh. 4028 319.

Kirjallisuutta:

1Verta. M. 1990. Mercury in Finnish forest lakes and reservoirs: Antropogenic

contribution to the load and accumulation in fish. Publications of the Water and

Envfronment Research Institute. National Board of Waters and the Environment.

Finland. No 6.
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VÄLUMAVEDEN ÄLKUPERÄ - ISOTOOPPITEKNIIKKA VÄLUNNÄN JÄ
HÄJÄKUORMITUKSEN TUTKIMUKSESSA

Hydrologisilla tekijöillä on valuma-aluetekijöiden
(kasvillisuus, maaperä, kallioperä, maankäyttö) ja
laskeuman laadun ohella tärkeä merkitys tarkasteltaessa
vesistöihin purkautuvan veden laadun vaihtelua eri
vuodenaikoina ja eri vuosina. Valunnan kulkureitit ja
viipymä valuma-alueen maaperässä säätelevät uomiin
purkautuvan veden kemiallista koostumusta.

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksella on otettu
käyttöön isotooppitekninen menetelmä valunnan komponent
tien (suora valunta ja pohjavalunta) erottamiseksi.
Happi-l8 (18Q) on pysyvä vesimolekyylin osa ja käyttö
kelpoinen merkkiaineena valunnan tutkimuksessa. Luon
nonvesissä 0,2 % vesimolekyyleistä sisältää isotoopin;8 Vesinäytteen stabiilien isotooppien konsentraatiot
määritetään massaspektrometrilla.

Happi-18 -konsentraation vuosivailitelu sadevedessä
noudattaa pääpiirteissään sinikäyrää. Konsentraatio on
talvisateissa matalampi kuin kesäsateissa ja tätä
voidaan käyttää hyväksi lumensulamisvalunnan erottelu
analyyseissa. Normaalisti lumensulamisvesi (INPUT 1)
on isotooppisesti selvästi ‘kevyempää’ kuin pohjavesi
(INPUT II), valumaveden (OUTPUT) merkkiainekonsentraatio
vaihtelee näiden välillä. Tämä mahdollistaa valunnan
erottamisen kahteen komponenttiin:

1 suora valunta; sade- tai sulamisvettä, joka valuu
nopeasti uomiin maanpäällisenä valuntana ja pintakerros
valuntana (event water)

II polijavalunta; maa- tai polijavettä, joka oli valu
ma-alueella ennen sadantaa tai sulantaa (pre-event
water)

Metsävaluma-alueella Vilidissä telidyissä tutkimuksissa’ 2

on havaittu, että pohjavalunta muodostaa huomattavan
osan valumavedestä myös tulva-aikana. Keväällä 1985 ja
1987 oli 70-85 % uomassa virtaavasta vedestä ‘vanhaa’
maaperässä maa- ja pohjavetenä ollutta vettä. Valuma—
huippuina lumensulamisveden osuus oli 30-40 %. Kuvassa
1 on esimerkki valunnan jakautumisesta polijavalunnaksi
ja suoraksi valunnaksi sekä valumaveden pääanionit
keväällä 1985.

Pohjavalunnalla on todennäköisesti monissa hajakuormi—
tuskysymyksissä tärkeämpi merkitys kuin tähän mennessä
on oletettu. Esim. tarkasteltaessa pitkiä (20-25 vuot
ta) valumaveden laadun aikasarjoja on havaittu, että
suurimmat muutokset pitoisuuksissa ovat ilmenneet juuri
alivalumakausina, jolloin polijavalunta dominoi.
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Valuntakomponenttien erotusanalyysiä isotooppien avulla
sovelletaan maankäyttömuodoltaan ja maastotyypiltään
vaihtelevilla valuma-alueilla; mittaukset alkoivat
keväällä 1988 peltovaluma-alueella Vihdissä ja keväällä
1989 suovaluma-alueella Nurmeksessa. Isotooppitut
kimuksissa on toimittu yhteistyössä Uppsalan yliopiston
kanssa. Tuloksia voidaan hyödyntää mm. kehitettäessä
integroitujen valuma-alue/järvimallien hydrologista
osaa, tutkittaessa epäpuhtauksien kulkeutumista
maaperässä, sekä tutkittaessa ravinteiden huuhtoutu
mismekanismeja. Aineiden kiertokulku on sidoksissa cDveden kiertokulkuun, pyrittäessä vähentämään hajakuor
mitusta tarvitaan enemmän tietoa siitä, miten vesi
liikkuu valuma-alueen maaperässä.

Lisätiedot: Ahti Lepistö, hyt, puh. 1929 542

Kirjallisuutta:

1Lepistö. A., Bengtsson. L.. Saxena. R. & Seuna. P. 1988. Separation of meltwater

and groundwater in a emali forested basin. Proc. Nordic Hydrological Conference.

1-3 August, Rovaniemi, Finland. vol. 2: 111-120.

2Eengtson, L. , Lepistö. A. , Saxena, R.X. & Seuna. P. 1989. Mixing of acid

meltwater uith groundwater in a forested basin in Finland. Proc. IAHS Third

Sci. Asaembly, Baltimore. USA. May 10—19. IAHS Publ. 179: 251—258.

3Lepistö, A. 1989. Valumaveden alkupera - isotooppitekniikan hyödyntäminen

happaman laskeuman tutkimuksessa. Ilmansuojelu—uutiset 6/89: 27-30. Ilmansuojelu

yhdistys ry.
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SÄÄSTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KÄRTOITUSMENETELMÄT

Osana saastuneiden maa-alueiden tutkimusta on teknil
lisessä tutkimustoimistossa tehty esitutkimus saastunei
den maa-alueiden kartoitusmenetelmistä’ 2 Siinä tarkas
tellaan kemikaalien saastuttamien maa-alueiden etsimi—
sen ja arvioinnin tietolähteitä ja menetelmiä. Kolmessa
erityyppisessä kunnassa (Ruovesi, Hämeenlinna ja Vantaa)
tehdyn koekartoituksen ja kohdetutkimusten perusteella
arvioidaan lisäksi alustavasti ongelman laajuutta.

Esitutkimuksen pohjaksi analysoitiin laajasti aiheeseen
liittyviä hallinnon, elinkeinoelämän ym. rekistereitä.
Koekartoituksen kohdekuntien mahdollisia saastuneita
maa-alueita selvitettiin ensin tärkeimmistä keskus- ja
aluehallintotason tietolähteistä (mm. teollisuus- ja
yritystilastot, kemikaalikyselyt, kaatopaikkarekisterit,
varastoselvitykset, j ätehuoltosuunnitelmat, terveys- ja
ympäristövalvontadokumentit, pohjavesialueinventoinnit).
Kohdekunnissa kartoitettiin laajasti määriteltyä kohde-
joukkoa perusteellisesti hallinnollisten lupien ym.
asiakirjojen, kartta- ja ilmakuva-aineiston, haastatte
lujen ja kenttätarkastusten avulla.

Toimipaikkoja ym. kohteita, joissa voidaan arvioida
käsitellyn merkittäviä määriä haitallisia kemikaaleja,
löytyi Ruovedellä 44, Hämeenlinnassa 113 ja Vantaalla
405. Vantaalla tosin tietoja kaikista kohdetyypeistä ei
ollut saatavissa kattavasti. Erityisesti lopetetusta
toiminnasta kirjalliset tiedot olivat niukkoja, ja niitä
oli täydennettävä muisti- ja karttatiedoilla. Saastunei
den maa-alueiden kartoituksessa on käytettävä monipuoli
sesti tietolähteitä ja menetelmiä, jotka valitaan
kartoituksen kohteen ja tavoitteen mukaan.

Kohteiden ympäristöriskejä vertailtiin yksinkertaisella
pisteytysjärjestelmällä, joka kuvaa saastuttavan toimin
nan luonnetta ja laajuutta, kohteen sijaintia ja ympä
ristön pääpiirteitä sekä epävarmuustekijöitä. Tämän
perusteella Vantaalla sijaitsee eniten kohteita, jotka
edellyttävät lisäselvityksiä. Yksityiskohtainen ris
kinarviointi edellyttää mittaustuloksia mm. maaperän
laadusta sekä arviointimenetelmien kehittämistä.

Mahdollisista saastuneista alueista keskimäärin 20 %
sijaitsi tärkeillä pohjavesialueilla. Hämeenlinnassa
osuus oli paljon pienempi, Ruovedellä suurempi. Asumus
ten välittömässä läheisyydessä sijaitsee Vantaalla n.
10 % kartoitetuista kohteista, muissa kunnissa ei
toistaiseksi lainkaan.

Yleisimmät kohdetyypit vaihtelivat kunnittain (kuva 1).
Sijaintinsa perusteella tärkeitä tyyppejä olivat huolta
mot ja korjaamot, metalliteollisuusyritykset, sahat,
kaatopaikat ja haitta-ainevarastot, eräissä kunnissa
myös kemian teollisuuden tontit, asfalttiasemat ja
romuttamot ym. j ätehuoltolaitokset.
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RUOVESI HÄMEENLINNA

tekst. / nahkat. 1 tekst, / nahkat.
sahat O.•.

____________________

sahat
kem.metsåt. kem.metsåt
ken / muovit. kem / muovit. 1
netalliteoll. metalliteoH.

________

gtaat.teoll. 1 graaf.teoll. Z1
romuttamot romuttamot
huolt. + koti. huolI. + kori.
energialait. 1 energialait. Z1

varastot varastot —_______

astalttias. LJ astalttias. []
kaatopaikat 1 kaatopaikat

muut puhd.lait. 1 1 muut puhd.lait.
kemik.onnett.

_____________________________________

kemik.onnett. J•,.•• ,,,,—

0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40
% kohteista % kohteista

VANTAA KESKIMÄÄRIN KOKO AINEISTOSSA

tekst. / nahkat. 1 tekst / nahkat. ]
sahat 1 sahat

__________

ken.metst.

_____________

kem.metsåt. 1
kem / muovit. 1 ken 1 muovit

______________

metalliteoli. metalliteoli. 1
graaf.teofl. graaf.leoIL 11
romuttamot

______

romulamot

________________

huolt. + korj. 1 1 huolt + korj.
energialait. 1 energiaiait. 1

varastot 0 varastot EZZZJ såselv. kohteet
asfalttias. EE astalttias. 11

kaatopaikat 1 kaatopaikat 1 B kaikki kohteet, Joista
muut puhd.Iait. muut puhd.Iait. sijaintitieto
kemikonnett.

_____________________________________
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Kuva 1. Mahdollisten saastuneiden maa-alueiden suhteel
linen frekvenssi koekartoituskunnissa kohdetyypeittäin.
Sijaintinsa perusteella tärkeiden kohteiden osuudet on
tummennettu.

Tulosten perusteella arvioitiin karkeasti ongelman
laajuutta. Koekartoituksen rajauksilla maassamme on
10 - 20 000 mahdollisesti saastunutta maa-aluetta,
joista muutamia tuhansia pohjavesialueilla tai (suunni
telluilla) asuntoalueilla. Pienessä osassa kohteita
maaperään on päässyt merkittävästi haitta-aineita.
Ehkä 50 - 100 kohdetta aiheuttaa sijaintinsa ym. ominai
suuksiensa vuoksi välittömiä vaaroja. Kohteiden kartoi
tuksen ja tutkimuksen sisällöstä ja voimavaratarpeista
esitettiin päätelmiä ja suosituksia.

Esitutkimuksessa tarkasteltiin yleisluonteisesti kohtei
den tutkimuksen ja arvioinnin menetelmiä. Älustavissa
kohdetutkimuksissa on mitattu erityisesti sahojen
puunsuoj a-aineiden aiheuttamaa maaperän saastumista.
Jatkossa keskitytään saastuneisuuden mittaus- ja arvi
ointiprosessin teoreettisiin perusteisiin, menetelmiin
ja sove11uksiin Työ liittyy hallinnon sisäiseen saastu
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neiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojektiin ja
kemikaalien maaperäleviämisen mallintamiseen.

Lisätiedot: Timo Ässmuth, ttt, p. 5089 434.

Kirj allisuutta:
‘Asamuth. 1.. Läperi, 0.. Strandberg. 1. & Suokko, T. 1990. Saastuneiden maa-aluei
den kartoitusmenetelmät. Ympäristöministeriö, Hki. YM/YLO. Sarja D. (Painossa.)
2Assmuth. T. 1989. Riskikaatopaikat ja saastuneet maa-alueet - teollisuuamaiden
ympäristönsuojelun painoalue. Vesitalous 4/1989. s. 20-26.

JOKIMÄLLI MUUTTUVAN VIRTAUKSEN Ä VEDENLÄÄDUN LÄSKENTÄÄN

Hydrologian toimistossa on kehitetty jokimalli. Sitä
voidaan käyttää itsenäisesti tai laajemman vesistömallin
osana tulvaennusteiden tekemiseen. Mallia voidaan
soveltaa säännöstelystä ja perkauksista johtuvien
vedenkorkeusmuutosten sekä haja- ja pistekuormitusten
aiheuttamien vedenlaatuvaikutusten arvioimiseen. Joki—
malli on käytössä Ähtävänjoella (1989), Kokemäenjoella
(1989), Pielisjoella (1990), Kemijoella (1988), Perhon—
joella (1984) ja Nurmonjoella (1984).

Jokimalli koostuu kahdesta osasta, jotka toimivat sekä
yhdessä että erikseen käyttötarpeen mukaan. Hydrodynaa
miseen osaan sisältyy yksidimensioinen muuttuvan vir
tauksen malli, joka laskee tulva- tai säännöstelyaallon
etenemisen uomassa ja tulostaa virtaaman ja vedenkorkeu
den uoman eri osissa.

Jokimallin vedenlaatuosa laskee vedessä olevien aineiden
kulkeutumisen ja sekoittumisen ajan suhteen muuttuvassa
virtauksessa ja kuormituksessa sekä tarvittavat muutos
prosessit. Malli tulostaa pitoisuusarvot uomassa.
Koska virtausmalli laskee kulkeutumisnopeuden, voidaan
siihen vaikuttavat tekijät, esim. säännöstely, valunta
olosuhteissa ja virtaamassa tapahtuvat nopeat vaihtelut
ja uoman perkaukset ottaa tarkasti huomioon. Muuttujina
on käytetty kiintoainetta, kokonaisfosforia, BHK:ta
sekä happea.

Jokimallin käyttökelpoisuudesta on esitetty esimerkkinä
kuvassa 1 Ähtävänjoen laskettu fosforipitoisuus erilai
sissa hajakuormitustilanteissa. Hyviin tuloksiin on
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Kuva 1. Ähtävänjoen lasketut kokonaisfosforin pitoisuu
det 1.4.-1.12.1988 jokijakson lopussa nykyisellä kuormi
tuksella (yhtenäinen viiva) ja vesiensuojelun tavoiteoh
jelman 1995 mukaisella kuormituksella (katkoviiva).
Vesiensuojelun tavoiteolijelman 1995 mukainen kuormituk-
sen vähenemä kuormituslähteittäin nykytilaan verrattuna:

- peltohuuhtoutuma 33 %
- karjatalous 100 %
- turkistarhaus 70 %
- haja-asutus 50 %
- teollisuus 33 %
- yhdyskunnat -

- metsätalous -

päästy myös Kokemäenjoen keskiosan säännöstelymuutosten
ja perkausten aiheuttamien virtaama- ja vedenkorkeusmuu
tosten laskennassa. Kemijoella mallia on käytetty
osana tulvanennustemallia.

Lisätiedot: Olli Malve, hyt, puh. 1929 575

Kirj allisuutta:
Vehviläinen. 8. 1987. Tulvan reaaliaikainen ennustaminen. Rakennustekniikka

2/87.
2

Malve. 0. 1989. Xhtavanjoen virtaus-vedenlaatumalli. Tutkimusraportti.

Hydrologian toimisto.

Malve, 0. 1989. Kokemäenjoen keskiosan virtausmallin käyttöohje. Hydrologian

toimisto.
4

Savolainen, 3., Malve. 0. 1990. Pielisjoen virtaus-vedenlaatumalli.

Tutkimusraportti. Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri.

6
Järvi. T. 1988. Jokimalli. Pro Gradu. Helsingin Yliopiston fysiikan laitos.

Forsius. 3. 1984. Computing unsteady flow and tracer movement in a river.

Publications of Water Research Institute. National Board of Waters. Finland. No.

60.
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VEDELLÄ ON NOTKEAT NIVUSET, HERPAANTUMATTA SITÄ SAA
SEURATA

Hyrologian toimistolla on kaksijakoinen rooli. Yhtäällä
toimisto on hydrologisen tutkimuksen keskeisin ylläpi
täjä Suomessa, toisaalta se on palvelulaitos, joka toi
mittaa yhteiskunnan moninaisiin tarpeisiin tietoja Suo
men vesistöistä. Vesitilanteen seuraajana hydrologian
toimistolla on samantapainen tehtävä kuin Ilmatieteen
laitoksella sääpalvelua harjoittaessaan.

Vuosia jälkijunassa ilmestyvä Hydrologinen vuosikirja ja
lähes kuukauden jälkikäteen ilmestyvä Hydrologinen kuu
kausitiedote ovat luonnollisesti aivan liian hitaita
kulloinkin vallitsevasta vesi-, lumi- ja jäätilanteesta
tiedottamiseen.

Parikymmentä vuotta sitten syntyi ajatus vesitilanne
katsausten laatimiseksi. Ajatus otti tulta 1974-1975
Sisä-Suomen järvialueella sattuneiden suurten tulvien
aikana, kun vesitilannetta koskevat kyselyt tulivat
jokapäiväisiksi, välistä jokatuntisiksi.

Siitä lähtien tiedottamista vesitilanteesta on riittä
nytkin. Tiedotteilla on ollut selvä yhteiskunnallinen
tilaus, eivätkä yhä erikoisemmiksi muuttuneet vesiti
lanteet ole kiinnostusta vielä herpaannuttaneet.

Vuodesta 1974 lähtien on Suomen vesistöissä koettu lähes
kaikki mahdollinen. 1800-luvun lopun suurtulvia ei ole
tosin vielä ylitetty eikä vuosien 1940-1941 kuivakautta
alitettu. Mutta vuodet 1981, 1982, 1984 ja 1988 olivat
ennätyksellisen lumisia milloin missäkin puolella Suo
mea, vuosisadan korkeimpia tulvia nähtiin lumien sulet
tua. 1987 sattuivat vuosisadan pakkas- ja routaennätyk
set, sama vuosi oli kokonaisuutena vuosisadan kylmin ja
sen kesällä esiintyivät Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjan-
maalle ulottuvalla vyöhykkeellä kaikkien aikojen pahim
mat havaitut kesätulvat. Kesällä 1988 vesistöjen lämpö
tila nousi useita asteita lämpimämmäksi kuin koskaan
aiemmin havaintojen historiassa. 1989 ja 1990 kevättul
vat alkoivat maan eteläosissa helmikuun alussa, pari
kuukautta etuajassa. Alkuvuodesta 1990 satoi ennätyksel
lisesti ja maalis-huhtikuun vaihteessa Etelä-Suomen jär
vet vapautuivat jääpeitteestä n.kuukauden keskimääräistä
aikaisemmin, huomattavasti aikaisemmin kuin koskaan en
nen havainnoinnin historian aikana. Syksyllä 1989 pohja-
vesi ehtyi hyvin vähiin mm. Savossa. Pohjois-Suomessa ja
Pohjanmaalla on 1980-luvulla sattunut aiempaa enemmän
jääpatotulvia. Joulun 1989 kahta puolta ilmeni järvien
jääpeitteen kummallista käyttäytymistä eri puolilla Suo
mea - siksi vain, ettei jäillä ollut lumipeitettä, ja
lämpötila vaihteli rajusti. 1980-luvulla on esim. Koke
mäenjoen alueelta valunut lähes 40 % enemmän vettä kuin
ns. pitkän ajan keskiarvo osoittaa. Tänäkin keväänä
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alueen järvet ovat täpötäynnä vettä. Luonto pitänee
vastakin mielenkiintoa yllä.

Vesitilannekatsauksia on vuosittain laadittu 8. . .12, il
man kiinteää aikataulua, ts. tilanteen mukaan. Katsauk
sissa todetaan vallitseva tilanne ja kerrotaan lyhyesti
mitä on mahdollisesti ennakoitavissa: varoitetaan lumen
sulamis- ja jääpatotulvista sekä lumikuormista jne.

Tätä kirjoitettaessa huhtikuun lopulla 1990 lumipeite
on hävinnyt suuresta osasta maata ja on maan pohjois
osissakin ajankohtaan nähden pieni. Ennätyksellisen
aikainen järvien jäänlähtö on edennyt Keski-Suomeen.
Tulvat ovat olleet ja menneet maan etelä- ja keskiosien
pienistä ja vähäjärvisistä vesistä, mutta järvissä on
vuodenaikaan nähden paljon vettä. Pohjoisessa tulva on
nousussa ja jäät ovat lähtemässä useita viikkoja etu-
ajassa. Huhtikuu jäi lähes sateettomaksi maan eteläisim
missä osissa ja Pohjois-Suomessa. Poikeuksellisen aikai
nen kevät saattaa johtaa veden niukkuuteen loppukesästä.

Kuva 1. Hydrologiset olot olivat vuoden 1990 alkupuolel
la äärimmäisen harvinaislaatuiset. Mm. Längelmäveden
keväinen nousu oli yli kaksi kuukautta tavanomaista
aikaisempi. Läheskään vastaavanlaista tilannetta ei
ole aiemmin havaittu.

Lisätiedot: Veli Hyvärinen, hyt, puh. (90)1929 560
Jaakko Perälä, hyt, puh. (90)1929 552
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PIENTEN YKSIKÖIDEN JÄTEVESIENKÄSITTELY

Pieniin yksiköihin soveltuvasta j ätevedenkäsittelytek
niikasta on ollut huutava puute. Useimmat käytössä
olleista menetelmistä tarvitsevat asintuntevaa hoitoa,
ennenkuin toimivat tyydyttävästi. Osa laitteistoista ei
siedä pienissä yksiköissä tyypillisiä virtaamavaihtelui
ta. Seurauksena onkin ollut laitteistojen epätyydyttävä
toiminta. Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen teknil
lisessä tutkimustoimistossa on viime vuosina työskennel
ty tämän epäkohdan poistamiseksi.

Pienissä yksiköissä käytettävän jätevedenkäsittelytek
niikan tulisi olla heippohoitoista ja kustannuksiltaan
edullista. Lisäksi tulisi saavuttaa hyviä puhdistustu
loksia ainakin fosforin ja orgaanisen aineen vähentämi
sessä.

Tutkimuksissa on tähän mennessä käsitelty mm. biorootto
ripuhdistamoita, kemiallista putkiflokkausta ja biomat
topuhdistusta sekä maasuodatusta.
Osa tutkimustuloksista on jo julkaistu ja osa tutkimuk
sista on kesken. Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin
todeta, että nyt ja tulevaisuudessa alkaa olla keinoja
käytettävissä hyvien puhdistustulosten saavuttamiseksi
ilman että tarvitaan täysin ammattilainen puhdistamos
pesialisti katsomassa perään esim. muutaman talouden
puhdistamoa. Jonkinlaista järkevää hoitoa laitteistot
kuitenkin tulevat aina vaatimaan. Kemiallinen putkiflok
kaus vaatii kemikaaleja, mutta tuottaa kohtuullisella
hoidolla jopa 70 % orgaanisen aineen vähenemän ja yli
95 % fosforireduktion. Biomattopuhdistus voi parantaa
orgaanisen aineen poiston 80 % tasolle. Maasuodatuksen
luonnostaan matalaa fosforinpoistoa (40-60 %) voidaan
parantaa suodattimeen lisättävällä adsorptiokerroksella
huomattavasti, jopa reilusti yli 90 % tasolle.

Lisätiedot: Arto Latvala, ttt, puh.4028 258.

Kirjallisuutta:

Latvala A. 1987. Maasuodatuksen ja imeytyksen tukkeutuminen. Vesitalous 6/1987.

Latvala . 1988. Putkifiokkaus jätevesien kasittelyssa. RIL X 81-1988. Rakennusin—

sinööripäivät 1988. s.171—176.

Latvala A. 1989. Fosforinpoisto jäteveden maasuodatuksessa. Vesitalous 1/1989.

Latvala A. 1990. Biomatto jateveden puhdistuksessa. RIL X123-1990. Rakennusfn—

sinööripäivät 1990. s.85—92.
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TULOSSA

KEMIKAALITUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN VYL: SSÄ

Ympäristön kemikalisoituminen koetaan yleisesti yhä
polttavammaksi ympäristöongelmaksi. Puhuttaessa kemikaa
leista niihin mielletään yleensä ihmisen toiminnasta
luontoon joutuneet kemialliset ylidisteet, jotka ovat
joko ympäristölle myrkyllisiä, kerääntyviä tai pysyviä.
Myös useilla alkuaineilla on tällaisia ominaisuuksia.
Huomattava osa nykyisestä VYL:n tutkimuksesta on jo ns.
kemikaalitutkimusta.

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen tehtävä on tehdä
hallinnollisen päätöksenteon tarvitsemia tutkimuksia
sekä tuottaa myös yleistä tietoa ja riskinarvioita.
Laitoksen tulisi voida selvittää kemikaaleista ympäris
töön kohdistuvaa altistumista ja sen aiheuttamia haitto
ja sekä niiden rajoittamiskeinoja. Myös kemikalisoitumi
sen taloudellisten ja yhteiskunnallisten seurausten
tutkimisen tulisi kuulua laitoksen toimialaan.

Uuden, 1.9.1990 voimaan astuvan kemikaalilain tuomat
tehtävät mm. uusien aineiden ilmoitusmenettely, suojaus—
kemikaalien ennakkohyväksyminen sekä kemikaalien vientiä
koskeva ilmoitusmenettely korostavat valvonnan näkökoh
tia. Lain valvonta edellyttää viranomaisilta myös
pysyviä valmiuksia kemikaaleista ympäristölle aiheutuvi
en vaikutusten ja riskien arvioinnissa. Kemikaalilain
lisäksi myös torjunta-ainelain, jätehuoltolain, vesilain
ja ilmansuojelulain mukaisten tehtävien hoito edellyttää
omaa tutkimustietoa kemikaalien ympäristövaikutuksista.

Päähuomio vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen tutki- Qmuksissa on kohdistunut ympäristömyrkkyjen esiintymisen
selvittämiseen ja pitoisuuksien seuraamiseen vesissä ja
vesieliöissä. Tämäntyyppisiä tutkimus- ja seurantahank
keita on esimerkiksi vuoden 1990 ohjelmissa 15 kpl.
Lisäksi tutkitaan esim. torjunta-aineiden huuhtoutumis
ta, rikastumis- ja muuntumisprosesseja ja kehitetään
vesieliöstöön (bakteerit, levät, selkärangattomat,
kalat) kohdistuvien myrkkyvaikutusten tutkimusmenetel
miä, öljyn ympäristövaikutusten mittausmenetelmiä sekä
orgaanisten yhdisteiden analyysimenetelmiä. Kaikkiaan
kemikaalitutkimuksen aihepiiriin katsottavia tutkimus-
ja seurantahankkeita on noin 25, joiden yhteenlasketut
kustannukset vuonna 1990 ovat noin 4,3 Mmk. Osa kustan
nuksista muodostuu laitehankinnoista.

Kemikaalitutkimuksen kehittämistyörylimä on mietinnös
sään’ vuonna 1989 esittänyt lukuisia suosituksia tutki
muksen kehittämiseksi jaoteltuna kemikaalikohtaisiin
tutkimuksiin, käyttöaloittaisiin tutkimuksiin, seuran-
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toihin, käyttäytymis- ja vaikutustutkimuksiin, sekä
ympäristövaikutusten arviointimenetelmiin. Näistä
tutkimuksista noin puolet voidaan katsoa kuuluvaksi
vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen toimintakenttään.
Työryhmän esittämien tutkimusten vähimmäisrahoitukseksi
arvioitiin vuosittain 8,3-13,1 Mmk, joka jakaantuisi
neljän eri päärahoittajan (ympäristöministeriö, vesi
ja ympäristöliallitus, Suomen Akatemia, Maj ja Tor
Nessiingin Säätiö) kesken. Vesi- ja ympäristöhallituksen
ja ympäristöministeriön osuus rahoituksesta olisi 5,1-
8,9 Mmk vuosittain.

Äsetetuista tavoitteista ollaan siten vielä v. 1990
runsaasti jäljessä. Kiireellisin tehtävä on ns. kemikaa
litutkimuksen selkeiden tavoitteiden asettaminen,
tutkimusongelmien yksityiskohtainen kartoittaminen ja
priorisointi sekä pitkäjänteisen suunnitelman laatiminen
VYL:ssä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja tutkimuk
sen suorittamiseksi.

Lisätiedot: Matti Verta, vet, puh. 4028 319.

Kirjallisuutta:

‘Kemikaalitutkimuksen kehittämisohjeima ympärImtöminlsteriön toimialalla 1991-95.

Työryhmän mietintö. Ympäristöministeriö.

SUOMEN SISÄVESIEN LAADUN SEURÄNNAN EDISTÄMINEN

Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtäviin kuuluu edistää
vesiasiain hoitoa. Tässä edistämistarkoituksessa on
aikanaan perustettu veden määrän ja laadun seurannan
valtakunnalliset liavaintopaikat.

Veden määrää havainnoivien hydrologisten mitausverkkojen
inventointi- ja kehityslianketta esitteli tekn.lis.
Markku Puupponen edellisessä Tiedonvirta 1/1990 jul
kaisussa. Tässä kirjoituksessa esitellään lyhyesti
veden laadun seurantajärjestelmän kehitysprojektin
valmistelua.

Perustettaessa pysyviä veden laadun seurannan valtakun
nallisia virtapaikka- ja järvisyvänneverkkoja oli
ensisijaisena tarkoituksena parantaa pitkällä tähtäyk
sellä vesiensuojelun valvonta- ja suunnittelutehtävien
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hoitamisen edellytyksiä. Näiden havaintoverkkojen
ylösajo nykymuotoonsa tapahtui siten, että vuodesta
1962 aloitettiin virtapaikkojen (187 kpl) havainnointi
neljä kertaa vuodessa. Tämän jälkeen vuodesta 1965
alkaen järvisyvännehavaintopaikkoja (174 kpl) alettiin
havainnoida kerran vuodessa aina maaliskuussa ja vuodes
ta 1972 alkaen aina myös elokuussa.

Lisäksi sisävesien tilaa havainnoidaan kasviplanktonin
seurantaverkon (139 kpl), biologisten intensiiviasemien
(24 kpl), jokien mereen kuljettamien ainemääräseuranta
paikkojen (17 kpl) ja ympäristömyrkkyseurannan havainto-
paikkojen (18 kpl) avulla. Toimivia velvoitetarkkailuoh
jelmia on tällä hetkellä n. 900 kpl.

Kuinka edellä mainittujen seurantaohjelmien tulosai
neistot käsitellään, jotta voidaan yhtenäisesti esittää
suomalaisen vesiensuojelun lähihistorian tuloksekkuus
vuodesta 1962 alkaen ? Kuinka muodostetaan kuva vesis
töjen tilasta nyt 1990-luvun alussa ? Kuinka seuran
tatietoja käytetään hyväksi vesiensuojelun vuoteen 1995
saakka ulottuvan tavoiteohjelman luonnehtimisessa ?
Kuinka vahvoin näytöin voidaan todeta vesiensuojelun
tavoiteohjelman toteutuminen ? Kuinka luodaan päätök
senteon tueksi näkymä tulevaisuuteen ?

Vastausedellytysten parantamiseksi edellä esitettyihin
kysymyksiin on viimeiset neljä vuotta kehitetty tietova-
rastoja (mm. VETREK- ja HYTREK -projektit), joissa
erään tason välivaihe saavutetaan kuluvan vuoden aikana.
Tästä vaiheesta on luonnollista siirtyä tavoittelemaan
intensiivisempää tietojen hyväksikäyttöä, joka mitä
todennäköisimmin alkaa vaikuttaa myös tiedon keräilyru
tiinien (havaintoverkkojen) sisältöön. Edelleen vuonna
1988 vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimustoimintaa
tarkastellut kansainvälinen arviointiryhmä ehdotti
vesistöjen tilan seurantaohjelmien sisällön ja tuloksek
kuuden perusteellista kehittävää tarkastelua.

Työ on aloitettu varsinaisen kehitysprojektin valmiste- 0
luilla. Työn tässä vaiheessa on jo ilmennyt seurantojen
yksilöidymmän tavoitemäärittelyn tarve. Veden laatuseu
rantoja kehitetään yhdessä liydrologisten seurantojen
kanssa.

Lisätiedot: Ari Mäkelä, vet, puh.4028 237

Kirjallisuutta:
Mäkelä,A. 1988. Tilastotietoja pintaveafen laadun tarkkailusta. Vesitalous 1/1988.

Mke1,A. & Särkel,M. 1989. Suomen.Ruotsfn,kanadan ja Yhdysvaltojen plntavesfen

laadun seurannasta. Vesi- ja ympristöhal1ituksen monistesarja nro 153.
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MÄKROFYYTIT VESIEN TILAN SEURÄNNÄSSÄ

Vesi- ja ympäristöhallitus tilasi Helsingin yliopiston
Lammin biologiselta asemalta selvityksen vesikasvien
käytöstä vesien seurannassa alkavan makrofyyttiseurannan
pohjaksi. Suunnitteluryhmään kuuluivat VYH:sta Pertti
Heinonen ja Carita Nybom sekä loppuvaiheessa Lauri
Heitto ja Helsingin yliopistosta apul. prof. Rauno
Ruuhijärvi, dos. Heikki Toivonen ja FK Reino A. Niemi,
selvityksen tekijä. Selvitys on nyt valmistunut ja
ilmestyy lähiaikoina VYH:n julkaisusarjassa.

Julkaisussa tarkastellaan vesien suurkasvien eli makro
fyyttien indikaatiotapoja ja -arvoa vesien tilan seuraa
miseksi sekä vertaillaan tutkimusmenetelmiä pääasiassa
pohjoismaisen kirjallisuuden perusteella. Lisäksi
julkaisussa on esitelty nykyisiä ja mahdollisia makro
fyyttiseurannan kohteita.

Suhtautumisessa esimerkiksi kasvupaikan ravinteisuuteen
makrofyytit voidaan jakaa 4-6 ryhmään niukkaravinteisuu
den ilmentäjistä runsasravinteisuuden ilmentäjiin
(oligotrafenteista eutrafentteihin). Luontaisen kasvu-
paikkansa rehevöitymisestä kasvilajit kärsivät tai
hyötyvät neljällä eri tavalla, veden likaantumiseen ne
suhtautuvat seitsemällä tavalla (puhtaan veden ilmentä
jistä voimakkaasti likaantuneen veden ilmentäjiin).

Vesikasvien tutkimusmenetelmät vaihtelevat sekä tutki
muksen tarkoituksen että tutkittavan alueen tai lajin
mukaan.

Makrofyyttilajisto ja vesikasvillisuus kuvastavat
yleensä rantavyöhykkeen oloja luonnehtien paremmin
matalien ja ylitenäisten pienvesien tilaa kuin suurten
ja rikkonaisten selkävesien laatua.

Kuvastaessaan kasvuympäristönsä muutoksia yleensä 5-
20 vuoden kuluessa - kokonaan veden varassa olevat
lajit nopeamminkin - vesien suurkasvit soveltuvat
parhaiten pitkäaikaisten seurantatutkimusten osaksi,
esim. vesistöjen kunnostukseen liittyvissä tutkimuksissa
sekä vesistöjen rakentamisen ja säännöstelyn vaikutusten
seurannassa ja arvioinnissa, erityisesti rehevissä ja
matalissa vesissä.

Lisätiedot: Lauri Heitto, vet, puh 4028 351

Kirjallisuutta:
Reino A. Niemi. 1990. Makrofyytit vesien tilan seurannassa. Vesi- Ja ympäristöhal

litus. Helsinki. Vesi-Ja ympäristöhallinnon Julkaisuja nro 53.
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LIMS - NÄYTEKIRJÄNPITO TIETOTEKNIIKÄN KEINOIN

Tutkimuslaboratoriossa on jo vuosikymmenen ajan har

kittu näytekirj anpidon uudistamista atk-pohj aiseksi.

Into on aina laantunut erinäisiin ongelmiin: vesihal

linnossa ei ollut riittävää tietotaitoa systeemin

rakentamiseen itse, teetettynä systeemi olisi tullut

kalliiksi ja lisäksi käytössäolevat tietokonejärjestel

mät ja siten olijelmankehitysympäristötkin vaihtuivat

pelottavan tiuliaan.

Nyt ongelmien ratkettua rakennetaan parin vuoden sisällä

LIMS (Laboratory Information Management System), joka

on yhteydessä LIMSin piiriversioihin (toteutus Pekka

Muliojoki, Lavy) sekä ainakin laskeumarekisteriin ja

kertymärekisteriin. Ympäristötietojärjestelmän (YTJ)

alaisuudessa sovellus on määrä tehdä Ingres:llä.

Vedeniaaturekisteri

Piirilaboratoriot <
‘‘‘‘III’’’’’’

analyysi- > Yhteys- analyysi
pyynnöt tietokanta < tulokset

> Tutkimuslaboratorio

Muut rekisterit

Tutkimuslaboratorion LIMSin yhteydet.

Useimmat LINSin toiminnot ovat vähänkin asiaatuntevan
mielestä itsestään selviä, joten tuotakoon tässä esille
vain pari ongelmakenttää.

Yhteys tutkimuslaboratorio-piirilaboratoriot toimisi
pelkistetysti seuraavasti. Piireissä kirjataan näytteen

taustatiedot (havaintopaikka, havaintohetki, jne.) sekä

näytteestä haluttavat analyysit. Tiedot siirretään
päivittäin tutkimuslaboratorion omistamaan yhteystieto
kantaan, josta tiedot käsittelyn kautta siirretään
edelleen tutkimuslaboratorion tietokantaan. Tutkimusla
boratorioon saapuneista näytteistä tehtyjen analyysien

tulokset päivitetään yhteystietokantaan, josta piirila

boratoriot voivat siirtää itselleen tehtyjen analyysien

tiedot, samalla ko. tiedot poistettaisiin yhteystieto
kannasta.

Toinen ongelma kohdataan kun ajatellaan analysaattorin

kytkeytymistä LIMSiin. Änalysaattori lähettää mittaustu
loksia siihen liitettyyn mikroon ja mikron laskenta

ohjelma tuottaa pääosin standardikäyriin pohjautuen

lopulliset analyysitulokset. Nämä tulokset siirretään

tarkistuksen ja hyväksymisen jälkeen mikroverkon verkko

palvelijaan, jonne kerätään usean analysaattorin ana

lyysitulokset. Sieltä tulokset siirretään muotomuunnos
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ten kautta LIMSin tietokantaan. Näin ensialkuun ana
lysaattorikytkennät saavat jäädä toissijaisiksi. Tär
keintä olisi saada valmiiksi vankka ja helposti laajen
nettava perussysteemi.

LIMSin nykytilanne on se, että ns. käsitemalli on
valmis, joskin kala-, pohjaeliö- ja mahdollisten nisä
käsnäytteiden sovitus malliin vaatii vielä tarkistamis
ta. Myös siirtoyhteyden luominen aiheuttaa muutoksia.
Ohjelmakoodin luominen on vauhdissa, mutta ilmeises
tikin LIMSin vaatimukset laajenevat nopeasti ja ohjel
mointityötä riittää LIMSin käyttöönoton jälkeenkin.

Lisätiedot: Timo Vänni, lab, puh. 5089 522
Kaija Korhonen, lab, puh. 5089 560

KOVÄKUORIÄISET LUONNONTILÄISEN METSÄN INDIKÄÄTTOREINÄ

Tehometsätalous on merkittävin eliölajistomme uhkateki
jä, sillä lähes puolet maamme uhanalaisista eläin- ja
kasvilajeista on metsälajeja. Varsinkin toisen maailman
sodan jälkeen, 1950- ja 1960-luvuilla, käyttöön tulleet
metsänhoitomenetelmät ovat köyhdyttäneet rajusti metsä
luontoamme ja muuttaneet metsämme pääosin lajistoltaan
köyhiksi talousmetsiksi. Enemmän tai vähemmän luonnonti
laisia vanhoja eli n.s. aarniometsiä on Etelä-Suomessa
niukalti eriasteisilla suojelualueillakin: luonnon- ja
kansallispuistoissa sekä n.s. aarnialueilla. Kielteisin
tä uhanalaisen eliöstön kannalta on ollut se, että
talousmetsissä kaikki kuollut puuaines korjataan pois,
eikä sen anneta jäädä lahoamaan metsään. Juuri nämä
metsän luonnollisen kierron viimeiset vaiheet ovat
monien vaateliaitten ja pitkälle erikoistuneitten
eliölajien elinehto.

Eliölajeja tunnetaan maastamme kaikkiaan n. 40 000,
näistä lähes puolet on hyönteisiä (n. 19 000). Kova
kuoriaisia, jotka ovat eräs laajimmista ja parhaiten
tunnetuista hyönteislahkoistamme, tunnetaan Suomesta n.
3 650 lajia. Tähän sekä rakenteeltaan että elintavoil
taan hyvin monimuotoiseen ryhmään kuuluu sekä maa- että
vesieläimiä, sekä petoja (esim. maakiitäjäiset, sukelta
jat, useimmat lyhytsiipiset) että kasvinsyöjiä (lehti
kuoriaiset, kärsäkkäät). Monet lajit elävät rdsäkkäiden
tai lintujen pesissä, jotkut ovat erikoistuneet elämään
muurahaisten pesissä (muurahaisvieraat).
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Huomattava osa kovakuoriaislajeistamme (n. 800 lajia) on
riippuvaisia kuolleesta puuaineksesta ja siinä elävistä
sienistä. Lähes puolet uhanalaisista eliölajeistamme on
metsälajeja, niinpä kovakuoriaisten lahkossa on lukumää
räisesti eniten myös uhanalaisia lajeja (141 lajia).
Nämä metsiemme uhanalaiset kuoriaiset ovat elintavoil
taan hyvin vaateliaita ja kukin laji vaatii aivan
tietyntyyppisen elinympäristön. Esim. jalokuoriaiset
viihtyvät vain kuolleen puunrungon auringonpaisteisella
puolella tai kuolleissa oksissa, eräät sarvijäärät
rungon varjoisissa osissa, jotkut lajit taas vaativat
suurempaa kosteutta ja elävät vain rungoissa, jotka
ovat painuneet osittain maaperään. Muutamat lajit
elävät vielä pystyssä oleviin eläviin tai kuolleisiin
puunrunkoihin muodostuneissa koloissa. Myös puulajin
suhteen monet lajit ovat tarkkoja monofaageja: kullekin
lajille kelpaa vain tietty puulaji, mutta on myös
lajeja, jotka viihtyvät eri puulajeilla.

Ehkä kaikkein voimakkaimmin taantuneita ovat ne kova
kuoriaislajit, jotka vaativat kehittyäkseen palanutta
puuta, sillä metsäpalot torjutaan nykyisin tehokkaasti
eikä kulotus metsänuudistamiskeinona ole ollut suosios
sa.

Kovakuoriaisten joukossa onkin paljon sellaisia lajeja,
jotka läsnäolollaan kuvaavat hyvin metsän luonnontilai
suutta ja näitten esiintymistä voidaan käyttää perustee
na arvioitaessa metsän suojeluarvoa. Ne ovat myös
itsessään osa sitä. VYL:n luonnonsuojelututkimusyksikön
käynnistämän aarniometsäkartoituksen avulla pyritään
selvittämään missä määrin suojelun arvoisia metsiä on
vielä jäljellä Etelä-Suomessa ja arvioitaessa kunkin
kohteen suojeluarvoa on eräänä kriteerinä tarkoitus
käyttää myös alueen kovakuoriaisfaunaa.

Lisätiedot: Ilpo Rutanen, luonnonsuojelututkimusyksikkö,
puh. 4028 259

Kirjallisuutta:

Ehnström. 8. & Walden, H.W. 1986. Faunavård i skogsbruket. Del 2: Den lägre faunan.

352 s.— Skogsstyrelsen. Jönköping.

Rassi. P. (toim.) 1986. Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietin

tö 1: Yleinen osa. — Komiteanmietintö 1985: 43. 112 s.- Helsinki.

Rassi. 1’. (toim.) 1986. Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietin

tö II: Suomen uhanalaiset eläimet. — Komiteanmietintö 1985: 43. 466 s. - Helsinki.

Silfverberg. H. (toim.) 1979. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandfae et Daniae. 79

s. - Helsingin Hyönteisvaihtoyhdistys. Helsinki.



35
SELEENI EKOSYSTEEMISSÄ

LKP Antti Aro, M.Sc. Dacheng Wang, FL Georg Älfthan
(Kansanterveyslaitos), MMT Lea Kauppi ja FT Jouko Soveri
(Vesi- ja ympäristöhallitus) selvittävät seleenin kul
keutumista vesiekosysteemissä, ihmisen toiminnan vaiku
tuksia siihen sekä arvioivat ympäristön seleenikuormi
tusta pitkällä aikavälillä.

Luonnon- ja talousvesien kokonaisseleenipitoisuuden
ohella kehitetään menetelmä seleenin eri kemiallisten
yhdisteiden osuuksien mittaamiseksi. Seleeni määritetään
myös järvisedimenteistä, eri maa-lajeista ja indikaatto
rikasveista sekä luonnonalueilta ja maanviljelysalueil
ta. Näin laajaa systemaattista tutkimusta seleenistä ei
ole Suomessa aikaisemmin tehty.

Tutkimus käsittää varsinaisesti kolme osaa:

a. Luonnontilaisten vesien tausta-arvot (pinta- ja poh—
javesi)

5. Retrospektiivinen ympäristön seleenikuorma pitkällä
aikavälillä

c. Eri seleeniyhdisteiden osuus vesien kokonaisseleeni
pitoisuudesta ja malli ympäristön seleenimuutosten
ennustamiseksi.

Seleeni on eläimille ja ihmisille välttämätön hivenaine.
Maaperän seleenipitoisuus Suomessa on geologisista syis
tä alhainen, mistä johtuu elintarvikkeiden matala selee
nipitoisuus. Seleenin ravitsemuksellisen saannin kohot
tamiseksi ryhdyttiin Suomessa v. 1984 ainoana maana maa
ilmassa lisäämään seleeniä lannoitteisiin. Vuosittain
lannoitteiden mukana joutuu maaperään n. 23 tonnia se
leeniä.

Seleenilannoituksen seurantaj ärj estelmän yhteydessä on
myös määritetty luonnonvesien seleenipitoisuuksia, mut
ta käytetyn menetelmän toteamisraja ei ole riittänyt
veden absoluuttisen seleenipitoisuuden määrittämiseksi.

Vaikka seleeni on nisäkkäille välttämätön hivenaine,
on se myös jo pieninä määrinä myrkyllinen. Eri eläin
lajeille LD5O-arvo on noin 6 mg painokiloa kohti. Monet
levät ja bakteerit voivat rikastaa seleeniä satakertai
sesti ympäröivästä vedestä.

Päätutkija M.Sc. Dacheng Wang esittelee alustavia tulok
sia Espoossa 5. — 8. kesäkuuta 1990 järjestettävässä
kansainvälisessä symposiossa; International Symposium on
trace elements in Health and Disease. Tutkimusta rahoit
taa Maj ja Tor Nessiingin säätiö.

Lisätiedot: Jouko Soveri, hyt, puh. 1929 574
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MIKÄ FOSFORILÄNNOITUKSESSÄ KIIKÄSTÄÄ?

Fosfori on, kuten oppikirjoissakin todetaan, kasveille
välttämätön alkuaine, sekä maalla että vesissä. Se on
yksi kolmesta lannoitteissa olevasta pääravinteesta.
Hyvin usein se on myös voimakkaimmin levien kasvua
rajoittava ravinne suomalaisissa järvissä. Fosforipitoi—
suudet järvivesissämme ovat luontaisesti yleensä niin
pieniä, että jo parin kolmen prosentin lannoitefosfori
hävikki, jos se joutuu vesistöön, rehevöittää voimak
kaasti vesistöä.

Monissa muissa Euroopan maissa liiallista typpilannoi
tusta pidetään yhtenä pahimmista maatalouden ympäristö-
ongelmista. Miksi siten meillä puhutaan edelleen enemmän
fosforista? Yksinkertainen selitys asialle on se, että
Suomessa lannoitus on selvästi fosforipainotteista
muihin maihin verrattuna. Typpeä käytetään meillä sadan
kilon kahta puolta hehtaarille vuodessa, kun useissa
Keski-Suroopan maissa vastaava luku on useita satoja
kiloja. Sen sijaan fosforin käytössä olemme selvästi
keskitason yläpuolella. Yksistään lannoitteissa (karjan
lanta poislukien) Suomessa levitetään peltohehtaaria
kohti vieläkin noin 30 kiloa fosforia vuodessa. Tästä
kasvit ottavat vähän yli puolet.

Syyt näin voimakkaaseen ylilannoitukseen löytyvät
lähinnä viljelysmaittemme ominaisuuksista. Ne ovat
yleensä happamia ja niissä on runsaasti raudan ja
alumiinin oksideja. Happamissa olosuhteissa fosfori
sitoutuu tehokkaasti nähin oksideihin, eikä ole niin
ollen kasvien käytettävissä. Sitoutuneen ja maaliuokses
sa olevan (kasveille käyttökelpoinen) fosforin välillä
vallitsee tietty tasapaino, joten ylilannoituksella
voidaan parantaa kasvien fosforin saantia, vaikka enin
osa siitä sitoutuu maahiukkasiin.

Tällainen menettely oli perusteltua 1950-luvulla, koska Qviljelysmaiden fosforitila oli heikko. Nyt, 30 vuotta
myöhemmin tilanne on viljavuustutkimusten tulosten
perusteella muuttunut. Meillä on nyt huomattava määrä
peltoja, joiden fosforipitoisuus on liiankin korkea.
Näiden peltojen fosforilannoitus voitaisiin maatalous-
asiantuntijoiden mukaan keskeyttää usean vuoden ajaksi.
Samanaikaisesti tulisi myös pyrkiä parantamaan maassa
olevan fosforin käyttökelpoisuutta viljelykasveille
esimerkiksi maan pH:ta nostamalla.

Fosforilannoituksen vähentämineen vaikkapa kasvien
fosforinottoa vastaavalle tasolle ei vielä poista
ongelmaa. Fosfori joutuu vesistöihin pääasiassa erodoi
tuneen maa-aineksen mukana. Näin ollen kolmen vuosikym
menen aikana viljelymaihin kertynyt fosfori muodostaa
melkoisen potentiaalisen kuormituksen. Jotta mahdolli
simman pieni osa tästä potentiaalista realisoituisi,
olisi pyrittävä kehittämään viljelymenetelmiä eroosiota
vähentävään suuntaa. Viime aikoina on tuotu voimakkaasti
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esille syyskynnön korvaaminen kevätmuokkauksella. Tämä
saattaa olla (tietyillä maalajeilla) erittäin merkittävä
parannus vesistöjen kannalta. Yhdessä muiden toimenpi
teiden (avokesannon korvaaminen viherkesannolla, kyn
tösuunta, suojakaistat) kanssa se auttaa vähentämään
peltovilj elystä aiheutuvaa fosforikuormitusta.

Parhaillaan käynnissä oleva MÄVERO (Maatalous ja vesien
kuormitus) -projekti selvittelee sekä erilaisten vilje
lytoimenpiteiden vaikutuksia kuormitukseen että kuormi
tuksen aiheuttamia muutoksia vesistöissä.

Lisätiedot: Lea Kauppi, vet, puh. 4028 337

JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TUTKIMUSPÄIKKA

Yhdyskuntajätevesien tutkimusta tehdään VYH:ssa etupääs
sä Espoon Suomenoj alla sijaitsevalla tutkimusasemalla.
Asema perustettiin v. 1977 SITRÄN YVY-projektin yh
teydessä yhdessä teollisuuden ja VTT:n kanssa. YVY
projektien päätyttyä tutkimusasema siirtyi ensin VTT:n
hallintaan ja vuonna 1987 VYH:n hallintaan. Toiminnan
seuraamiseksi on perustettu seurantaryhmä, johon kuuluu
edustajat VYH:sta, TKK:sta, VTT:ltä ja teollisuudesta.
Tutkimusaseman perusylläpito rahoitetaan VYH:n määrä
rahoilla. Myös ulkopuoliset tutkimuslaitokset, laiteval
mistajat yms voivat käyttää tutkimusasemaa korvausta
vastaan.

Tutkimusasema rakentuu pinta-alaltaan 600 m2 :n tutki
musahallista ja 120 m2 :n toimistorakennuksesta. Lait
teista mainittakoon kaksi rinnakkaista täysimitaista
aktiivilieteyksikköä, joiden kapasiteetti on 10 m3 h’,
kemiallinen yksikkö, jonka kapasiteetti on 5 m3h’,
kolme suodatusyksikköä ja joukko pienoislaitteita.
Kaikki pumput ja kompressorit ovat saädettäviä ja
mittarivarustus on varsin monipuolinen. Yhdessä TKK:n
kanssa laitokselle on hankittu erittäin monipuolinen
prosessiohjausjärjestelmä, johon kuuluu Optomus proses
sitietokone sekä mikrotietokonepohj ainen Onspec-mittaus
ja säätöohjelmisto.

Laitoksella on aiemmin toteutettu useita sekä teollisuu
den kehitysprojekteja että varsinaisia tutkimusprojekte
ja. VYH:n päättyneistä projekteista mainittakoon nitri
fikaatio ja typenpoisto, kemiallinen saostus, hiek
kasuodatus jäteveden jälkikäsittelyssä, bioroottorien
testaus ja pystyselkeyttämön simulointimallin kehittely.
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Tällä hetkellä käynnissä ovat seuraavat VYH:n tutkimuk
set:
o Typenpoisto yhdyskuntien jätevedestä, jota tehdään
yhdellä pilot-plant laitteella, isolla aktiiviliete
yksiköllä ja yhdellä laboratoriomittaisella lait
teella.

o Fosforinpoiston tehostaminen maasuodatuksella, jota
toteutetaan pilot-plant-yksiköillä.

o Useampikerroksinen maasuodatus isoilla pilot-lait
teilla.

o Biomatto ja putkifiokkaus jäteveden pienpuhdistamona.
o Selkeytyksen tehostamistutkimus.

Teknillinen korkeakoulu käyttää asemaa sekä opetuksessa
että tutkimuksessa. Yhtenä projektina on käynnistymässä
prosessin kaasujen analysointiin perustuvan mittaus- ja
ohjausjärjestelmän kehittäminen Suomen Akatemian rahoi
tuksella.

Lisätiedot: Sakari Välimaa, ttt, puh. 4028 257
Arto Latvala, ttt, puh. 4028 258
Matti Valve, ttt, puh 4028 253

MITÄ MIKROBIT TEKEVÄT AKTIIVILIETTEESSÄ?

Äktiivilieteprosessi on osoittautunut soveliaaksi
menetelmäksi paperi- ja selluteollisuuden jätevesien
käsittelyyn. Nykyään laitoksia on Suomessa parikym
mentä ja lisää ollaan rakentamassa. Menetelmän saavutta
maa suosiota kuvannee se, että ensimmäinen laitos
valmistui vasta v. 1984.

Hyvistä puhdistustuloksista huolimatta ongelmia ja
kehitettävää riittää. Näin on varsinkin ravinteiden,
fosforin ja typen osalta. Vesi- ja ympäristöhallitukses
sa ravinneasioihin paneudutaan ns. FONI-projektissa.

Pröjektissa tutkitaan typen ja fosforin mikrobiologis
ta muuntelua aktiivilieteprosessissa. Kokeellisesti
määritetään mm. fosforin sitoutumista ja vapautumista
sekä nitrifikaatiota ja denitrifikaatiota eri olosuh
teissa. Tutkimus vaatii runsaasti laboratoriotyötä. Se
tehdään Hakuninmaan laboratoriossa. Esimerkkilaitoksena
ja samalla näytteenottopaikkana käytetään Kuusanniemen
sellutehtaan uutta puhdistamoa. Sen ilmastusaltaissa,
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jotka ovat tällä hetkellä Suomen suurimmat ahertaa
arviolta noin 20 000 000 000 000 000 000 (2x10’9 )
bakteeria jäteveden ainesten kimpussa. Sama joukko
vaikuttaa myös systeemin ravinnetaseisiin.

Perehtymällä aktiivilietemikrobiston monimutkaiseen
toimintaan FONI-tutkimuksessa pyritään, ravinteisiin
keskittyen, hankkimaan sellaista tietoa, jonka avulla
aktiivilietelaitosten toimivuutta ja olijattavuutta
voidaan parantaa.

FONI-projektia rahoittavat SYTYKE-ohjelma, vesi- ja
ympäristöhallitus ja metsäteollisuus. Kunkin osuus
vuonna 1990 on n. 1/3. Projekti kestää kolme vuotta.

Lisätiedot: Kirsten Jrgensen, ttt, puh. 5089 497

MÄÄTUTKIMUS VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLINNOSSA

Maatutkimustoiminnasta vesi- ja ympäristöhallinnossa on
vastuussa teknillisen tutkimustoimiston maatutkimusryh
mä, johon kuuluu 12 henkilöä (3 dipiomi-insinööriä,
geologi, matematiikko, ATK-asiantuntija, toimistosilitee
ri, 3 laboranttia, ja maastotutkimuksia johtava raken
nusmestari). Tämän lisäksi Vaasan vesi- ja ympäristö-
piirissä on erillinen maastotutkimusryhmä. Muissa
vesi- ja ympäristöpiireissä on tutkimusryhmät, joiden
yhtenä tehtävänä ovat maaperätutkimukset.

Teknillisen tutkimustoimiston maatutkimusryhmä toimii
asiantuntijayksikkönä, joka osallistuu patoturvallisuus
lainsäädännön kehittämiseen ja hoitaa patojen rakennus-
teknisten selvitysten tarkastuksen. Ryhmä selvittää
tutkimusprojekteina patojen mitoitusperusteita sekä
vesistö- että jätepatojen osalta. Vesistöjärjestelyjen
suunnittelussa ryhmä hoitaa tärkeimpien kohteiden
geoteknisen suunnittelun ja suunnittelumenetelmien
kehittämisen. Uutena tutkimusalueena on jätehuoltoon
liittyvät maatutkimukset.

Teknillisessä tutkimustoimistossa on tarkastettu 35:n P
padon patoturvallisuusselvitykset . Tarkastusten
yhteydessä asiakirjoihin on pyydetty pieniä täydennyksiä
ja tarkistuksia padon omistajilta. Muutamista betonipa
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doista on pyydetty tarkistamaan vakavuus nykyisten
normien mukaisesti. Muutamilta padoilta on pyydetty
lisäselvityksiä tulvajuoksutuskapasiteetin riittävyydes
tä mitoitustulvatilanteessa. Maapadoissa on esiintynyt
puutteita lähinnä patojen kuivavarassa sekä suotovesien
havainnoinnissa.

Maastotutkimuskalustoon saatiin huomattava parannus
aikaan, kun vuonna 1989 hankittiin uusi ns. keskiraskas
monitoimikaira, jolla voidaan suorittaa maa- ja kai
liokairausta ja näytteenottoa. Monitoimikaira on
sijoitettu Vaasan vesi- ja ympäristöpiiriin. Sitä on
tarkoitus käyttää myös muissa vesi- ja ympäristöpiireis
sä. Viime syksynä monitoimikairaa käytettiin Kyrkösjär
ven maapadon injektointityössä ja talvella sitä käytet
tiin Kokemäenjoen oikaisukanavan kallionäytteiden
ottoon.

Vesi- ja ympäristöhallituksen uusi maa- ja jätelaborato- Qrio valmistui syksyllä 1989 vesilaboratorioiden kanssa
samalle tontille Helsinkiin, Hakuninmaalle. Uusiin
tiloihin saatiin myös maalaboratorion puolelle uutta
tutkimuskalustoa. Sinne hankittiin Tampereen teknil
lisen korkeakoulun geotekniikan laitoksen kehittämä ja
valmistama automatisoitu kolmiaksiaalikoelaitteisto,
jota on tarkoitus tämän vuoden aikana täydentää ödome
trikoelaitteistolla. Laitteita käytetään maan lujuuden
ja kokoonpuristuvuuden määrittämisessä.

Vesi- ja ympäristöpiirit voivat käyttää teknillisen
tutkimustoimiston maatutkimusryhmän palveluksia maksutta
hyväkseen ja suotavaa olisikin, että isompien hankkeiden
suunnittelun alkuvaiheessa otettaisiin yhteyttä asian
tuntij oihin.

Lisätiedot: Erkki Loukola, ttt, puh. 69 511
Risto Kuusiniemi, ttt, puh. 69 511



TAPAHTUMIA

VYL:N OHJELMIEN HÄNKEKUVÄUKSET

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen ympäristön
seurannan ohjelman ja tutkimusohjelman 1990 hankkeiden
yksityiskohtaiset kuvaukset (YTR-lomakkeet) ovat VAXi11a
VYL:n julkisen hakemiston tiedostoissa SEURANTA YTR.WP
ja TUTKIMUS YTR.WP. Hakemistoon pääsee käskyllä
GO VYL:[JUL].

Lisätiedot: Matti Melanen, ttt, puh. 4028 248
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Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen
rakenne on: otsake (ISOILLA KIRJÄSIMILLÄ, iskevä,
lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, pulielinnumero) sekä kirjal
lisuusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjestys-
numeroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Kirjalli
suusviitteet laaditaan pienellä kirjasinkoolla. Selos
teet ja uutiset laaditaan WP:llä, pohja Tiedonvirta ja
lähetetään WP-SENDi11ä Terttu Halmeelle laserkirjoitti
meen LÄSER R 500 N:o 20. Pohjana on valmiiksi olijelmoitu
rivitiheys (tiheä 1. ykkösriviväli) ja marginaalit
(sivumarginaalit 3,5 cm, ylä- ja alamarginaalit 3 cm).
Selosteen enimmäispituus on 1 sivu, kuvineen ja taulu
koineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 30.4.,
31.8., 30.10. ja 31.12. Vesi- ja ympäristöliallituksen
sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusrapor
teista jätetään seloste Tiedonvirran toimitukselle
samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun
toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja
ympäristöliallinnon yksiköistä lylienteitä seuraavasti:

VY = Vesien- ja ympäristönsuojelu- Hevy = Helsingin vesi- ja

ympäristöpiiri
vyt vesien- ja ympäristönsuojelu— Tuvy Turun vyp

toimi sto

knt = kuntatoimisto

Mivy = Mikkelin vyp

Kuvy = Kuopion vyp

PKvy = Pohjois-Karj.vyp
oit oikeustoimisto Vavy Vaasan vyp

KSvy Keski-Suomen vyp

Xovy Kokkolan vyp

Ouvy Oulun vyp

Kavy = Kainuun vyp
VYL = vesien- ja ympäristön- Lavy Lapin vyp

tutkimuslaitos

Ohjeita

‘4

Q

VYH = vesi- ja ympäristöhallinto

tai —hallitus

VE = vesistöosasto

vöt vesistötoimisto

rat = rakennustoimisto

osasto

hyt = hydrologian toimisto

vet vesi- ja ympäristön

tutkimustoimisto

ttt = teknillinen tutkimustoimisto

lab = tutkimuslaboratorio

tet • teollisuustofmisto

kat = katselmustoimisto

YO Yleinen osasto

Tavy Tampereen vyp

Kyvy = Kymen vyp

hat = halljntotoimisto

tat taloustoimisto

tht tietohallintoimisto

sus suunnittelusihteerjstö
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HÄPROn OPETUKSET

Vuonna 1985 aloitettu kansallinen liappamoitumisprojekti,
joka on opittu tuntemaan HÄPROna, on auttamatta
loppunut. Laajana eri hallinnonalojen yhteisliankkeena
se on ollut ensimmäinen laatuaan. HÄPRO on viiden
vuoden aikana osoittanut tarpeellisuutensa. Vankka
tieteellinen panos, tutkijakoulutus, kansainvälisen
yhteistyön edistäminen ja hallinnollisten tarpeiden
toteuttaminen käyvät esimerkkeinä hyvin toteutetun
tutkimusohj elman kiistämättömistä ansioista.

HÄPRO on ollut tavoitteiltaan ja ongelmanasettelultaan
laaja projekti. HÄPROn rahoittamana on viiden vuoden
aikana tehty paitsi päästöjen, laskeumien ja happamoi
tumistilanteen sekä syy-seuraus-suhteiden kartoitusta
myös paljon sellaista tutkimusta, jota HÄPROn viralli
sissa loppujulkaisuissa on käsitelty hyvin vähän.
Kaikista tehdyn tutkimuksen osa-alueista ei tieto ole
välttämättä välittynyt eikä kaikkea arvokasta ole
varmasti huomattu arvostaa.

Projektin alussa HÄPRO asetti itselleen neljä selkeää
kysymystä, jotka lyhennettyinä kuuluvat: kuinka laajoja
ovat vaikutukset, kuinka käy jatkossa, mitkä kohteet
ovat vaarassa ja mitä voisi tehdä. Vastaukset on nyt
annettu ja vastauksista on tiedotettu näkyvästi eri
viestimissä. Vastauksien perusteella happamoitumis
tilanne ei ole lohduton mutta se on menossa huonompaan
suuntaan.

Laskeuma ylittää tällä hetkellä kriittisen kuormituksen
arvot yleisesti lähes koko Suomessa. Se merkitsee sitä,
että liappamoittava laskeuma tulee aiheuttamaan
haitallisia vaikutuksia metsissä ja vesistöissä.
Vaurioita on jo nyt todettu herkimmissä ympäristön
osissa, kuten latvapuroissa, metsäjärvissä ja karujen
metsien kasvillisuudessa. Maaperän ja vesistöjen
happamoituminen on kuitenkin hidas prosessi. Tämän
perusteella voidaan arvioida, että tarvittavat toimen
piteet eivät ainakaan vielä ole myöhässä.

Ympäristön happamoitumisen muutossuunta on siis HÄPROn
tutkimusten perusteella selvä. Muutosten nopeuden
todentaminen alueellisesti edustavasti kaipaa HÄPROn
yhteydessä toteutettujen mallintamistutkimusten tueksi
huolella suunniteltua seurantaverkkoa. Seurannan
kehittämiseen on vesi- ja ympäristöhallinnossa
panostettu jo tänä vuonna. Seurannan toteutuminen jo
ensi vuonna koko laajuudessaan edellyttää kuitenkin
ympäristöhallinnon melko voimakasta panostusta asiaan.

Vaikka muutosten nopeudesta ei olekaan täyttä varmuutta,
on kuitenkin todennäköistä, että päästöjen alentamisessa
taistellaan aikaa vastaan. Ympäristön ei tulisi sallia
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happamoitua siihen rajaan saakka, että eliöstön
elinolosuhteet ratkaisevasti heikkenevät. Jos näin käy
joudutaan kunnostustoimenpitein, kuten vesistöjen
kalkituksin ja metsien tervehdyttämislannoituksin,
parantamaan elinolosuhteita. Kunnostustoimenpiteillä
voi kuitenkin olla arvaamattomia sivuvaikutuksia; myös
kunnostuskustannusten jakaminen asianosaisten kesken
voi olla ongelmallista. Vesistöjen kalkitustarpeeseen
ei HÄPROssa laajemmin otettu kantaa. Kalkituksiin
liittyvä selvitystyä on vasta aluillaan. Hyvin
koordinoitu eri hallinonalojen välinen kalkitustutkimus
on paikallaan, sillä kunnostuskustannusten kohdentuminen
tehokkaimmalla tavalla kansallisesti tärkeimpiin
kohteisiin on kaikkien etu.

Ympäristön happamoitumiseen liittyvien muutosten
riippuvuus muista kuin happamoittaviin päästöihin
liittyvistä tekijöistä on myös vähälle jäänyt
tutkimuksen sarka. Ilmastomuutokset saattavat vaikuttaa
synergisesti ympäristöön kohdistuviin muutospaineisiin.
Suomen Akatemian alaisuuteen on tänä vuonna perustettu
laaja ilmakehän suurmuutosten tutkimusohjelma (SILMU).
Ohjelman perustaminen ei tapahdu hetkeäkään liian
aikaisin. Laajat ympäristöön kohdistuvat uhat eivät
luonnossa vaikuta toisistaan erillään. Tästä syystä
SILMU-olijelmassa tulee ilmastomuutoksien ja ilman
epäpulitauksien vaikutuksiin paneutua yhdennetysti.

Uudet tutkimushaasteet näyttävät siis odottavan HÄPROn
tutkijoita. HÄPRO-projektissa on rakennettu
tutkijaverkko, joka on minkä tahansa mittapuun mukaan
pätevä. Kuitenkin monelle HÄPROn tutkijalle on ollut
pitkään selvää ainoastaan se, että projekti loppuu.
Projektin tuleekin loppua, mutta ajatus tutkimuksen
lopettamisesta on hyvin vieras. On ollut valitettavaa
seurata eri tutkimuslaitosten ja -ryhmien osin
katkeraakin keskustelua siitä, kuinka rahoitus on
loppunut, vaikka ympäristöongelmat eivät ole poistuneet.
On luotettava siihen, että vuosi 1990 on välivaihe,
jolloin vanhat tutkimukset ovat jo loppuneet, vaikka
uusien rahoitus ei kaikilta osiltaan vielä ole selvillä.

Juha Kämäri
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RÄPORTOITUA

VESISTÖJEN HÄPPÄMOITUMISEN KEHITYSÄRVIOT

Ilmaperäisen happamoittavan laskeuman aiheuttaman pitkän
aikavälin vesistöjen happamoitumisen kuvaamiseen on
Suomessa sovellettu kahta mallia: RLM (RÄINS Lake
Module), joka on kehitetty IIÄSÄ:n ja vesien ja ympäris
tötutkimuslaitoksen yhteistyönä sekä MÄGIC (Model for
Äcidification of Groundwater in Catchments), joka on
kehitetty Virginian yliopistossa, Yhdysvalloissa.
Mallit kuvaavat matemaattisesti mekanismeja, joita
pidetään tärkeimpinä pintavesien happamoitumisen sääte
lyssä. Näihin kuuluu mm. emäskationien rapautuminen
mineraaliaineksesta, kationinvaihto, alumiinin dissoluu
tio ja epäorgaanisen huilen tasapaino.

MÄGIC-mallia on sovellettu kahteen Etelä-Suomen pienen
järvettömän valuma-alueen aineistoon. RLM-mallin käyt
täytymistä on testattu arvioimalla voidaanko mallilla
tuottaa järvien sedimentin piilevä-populaatioista
johdettu historiallinen pH:n aikakehitys. Malleja on
verrattu toisiinsa ja eroja mallien tulostamissa histo
riallisissa aikakehitysarvioissa on arvioitu. RLM-mallia
on lisäksi sovellettu alueellisesti laajaan järvikartoi
tusaineistoon.

Mallien sovellutukset osoittivat, että happamoittavan
laskeuman tulisi olla selvästi nykyistä pienempi, jotta
vesistöjen happamoitumisprosessi pysähtyisi ja happamoi
tuneiden vesistöjen veden laatu voisi palautua eliöstön
kannalta hyväksyttävälle tasolle. Happamoitumisen
dynamiikkaa säätelevistä mekanismeista sulfaatin käyt
täytyminen terrestrisellä valuma-alueella osoittautui
oleelliseksi kysymykseksi. MÄGIC-mallin sovellutuksien
perusteella on ilmeistä, että suifaattia pidättyy
useille Suomen valuma-alueille, millä on happamoitumis
kehityksen lisäksi myös palautumiskehitystä hidastava
vaikutus.

Lisätiedot: Juha Kämäri, vet, puh. 4028 346.

Kirjallisuutta:

Kmri, 3.. Forsius. M. ja Lepisto. A. 1990. Modelling long-tern development of

surface water acidification in Finland. Kirjasaa: Kauppi. P. . Kenttmies. K. ja

Anttila. P. AcidificatlOn in Finland. Springer-Verlag, .. 783-812.
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SUOMEN JÄRVIEN HÄPPAMOITUMISEN TILASTOLLINEN KARTOITUS

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos suoritti yhdessä
piirihallinnon kanssa syksyllä 1987 laajan tilastolli
seen otantaan perustuvan järvikartoituksen. Tutkimuksen
tarkoituksena oli kerätä edustava vesikemiallinen
aineisto, jota voidaan monipuolisesti hyödyntää arvioi
taessa järvien happamoitumisongelman alueellista laa
juutta Suomessa. Otannalla valittujen kohdejärvien
lukumäärä oli 987.

Tutkittujen järvien voitiin katsoa antavan läpileikkauk
sen Suomen pienten (0,01-10 km2) järvien vedenlaadusta.
Äineistossa oli happaman laskeuman ja ilmaperäistä
happamuutta kuvaavan sulfaatti-ionin välillä selvä
yhteys; korkeimmat pitoisuudet havaittiin korkean las
keuman alueella. Luontaista happamuutta kuvaavan or
gaanisen anionin pitoisuus oli kuitenkin keskimäärin
suurempi kuin suifaatin. Suomessa voidaan arvioida
olevan n. 4900 järveä ilman puskurikykyä (alkalinitetti
< 0 peq l’). Happamia järviä esiintyi lähes koko maan
alueella. Happamista (pH < 5,3) järvistä todennäköisesti
yli 50 % oli luontaisesti happamia humusjärviä. Selvästi
happamoituneiksi luokiteltavia järviä esiintyi eniten
Etelä-Suomessa.

Suomen järvien happamuus ilmentää happaman laskeuman,
luontaisen orgaanisen happamuuden ja järvien sisäisen
herkkyyden yhteisvaikutusta. Etelä-Suomen korkean las
keuman alueella ilmaperäisen happamuuden osuus on
selvästi suurempi kuin luontaisen orgaanisen liappamuu
den.

Lisätiedot: Martin Forsius, vet, puh. 4028 352.

Kirjallisuutta:

Forsius. M., Kämäri, 3.. Kortejainen. P.. Mannio, 3., Verta, 1. ja Kinnunen, X.
1990. Kirjassa Kauppi, P., Anttila, P. ja Kenttämies. K. (toim.). Acidification in
Finland. Springer-Verlag, 759-781.
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RÄSKÄSMETALLIT LÄTVÄJÄRVISSÄ - LÄSKEUMÄN JA HÄPPAMOITU
MISEN MERKITYS

Tutkimuksessa on selvitetty ilmakehän kautta tulevan
kuormituksen ja vesistöjen happamoitumisen vaikutuksia
raskasmetallien pitoisuuksiin järvien pohjakerrostumis
sa, vedessä ja eliöissä kattavasti koko maan alueella.
Kohdealueina oli pieniä, vesistöjen latvoilla sijaitse
via metsäjärviä, joihin ei lasketa jätevesiä.

Ihmisen toiminnasta aiheutuvan, lähinnä ilmaperäisen
kuormituksen arvioitiin muodostavan nykyään 60-95 $
kadmiumin (Cd), elohopean (Hg) ja lyijyn (Pb) kuormituk
sesta Etelä- ja Keski-Suomen metsäjärvissä. Sinkillä
(Zn) osuus oli 40-90 $ ja nikkelillä (Ni) ja kuparilla
(Cu) vaihtelu oli suurinta (0-84 %).

Happamien järvien vedessä oli yleensä korkeampia pitoi
suuksia alumiinia (Äl), mangaania (Mn), sinkkiä, lyijyä
ja kadmiumia. Happamoituminen lisäsi lyijyn, kadmiumin
ja elohopean rikastumista pohjaeläimiin, vesikasveihin
ja kaloihin. Kalojen luustossa lyijypitoisuudet ylitti
vät jopa lOO-kertaisesti neutraalien järvien pitoisuu
det.

Ilmaperäinen kuormitus selittää metsäjärvien pohjaker
rostumien kohonneet raskasmetallipitoisuudet. Epäor
gaanista alumiinia esiintyy liappamissa järvissä kalojen
lisääntymistä häiritsevinä pitoisuuksina. Happamat
olosuhteet vaikuttavat kalojen, vesikasvien ja joidenkin
pohj aeläinten raskasmetallipitoisuuksiin enemmän kuin
metallikuormitus järveen.

Lisätiedot: Matti Verta, vet, puh. 4028 319.

Kirjallisuutta:

‘Verta. M. . Mannio. 3.. livonen. P.. Hirvi, 3.-?.. Järvinen. 0. & Piepponen. S.

1990. In Kauppi. P., Anttila, ?. & Kenttmies. K. (Eds.) Acldification in Finland.

Springer-Verlag. 883-908.

2Mannio. J., Verta. M. ja livonen, P. 1990. Raskasmetalllt latvajrviss - las—

keuman ja happamoitumisen merkitys. Vesitalous XXX1. 3. 5-13.
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HUMUKSEN VAIKUTUS JÄRVIEN HÄPPAMUUTEEN SUOMESSA

Suomen lauhkea ilmasto ja tasainen pinnanmuodostus
luovat suotuisat edellytykset soiden syntymiselle.
Noin kolmasosa maa-alastamme on turvemaita, ja järvet
ovat pääasiassa pieniä ja matalia. Maa-alueilta huuli
toutuvan humuksen merkitys vesistöj emme orgaanisen
aineen kuormittajana on siten suuri. Tutkimuksessa
arvioitiin humuksen aiheuttaman luontaisen happamuuden
osuutta järvien happamuuteen koko maan kattavalla ai
neistolla. Luontaista happamuutta kuvaavan orgaanisen
anionin pitoisuus arvioitiin ionitasapainolaskelmin:
Orgaaninen anioni = (Ca+Mg÷Na+K+H+NH4+Ä1) - (S04+C1+
NO3 +F+HCO3).

Koska tutkitut järvet oli valittu tilastollisesti,
niiden voidaan katsoa edustavan Suomen pienten järvien
keskimääräistä veden laatua. Orgaanisen huilen (TOC)
mediaanipitoisuus koko Suomessa on 12 mg/l ja väriluvun
mediaani 100. Noin 90 % järvistämme voidaan luokitella 0
liumusjärviksi (TOC 5 mg/l); kirkkaita järviä on
eniten Pohjois-Suomessa. Humusj ärvet ovat liappamampia
kuin kirkkaat vedet, ja luontaista happamuutta kuvaavan
orgaanisen anionin pitoisuus on järvissämme keskimäärin
suurempi kuin ilmaperäistä happamuutta kuvaavan suifaa
tin. Orgaaninen anioni on tärkein anioni kolmessa
neljäsosassa järvistä, joiden pH < 5,3. Eniten liappamia
humusjärviä on Suomenselän vedenjakajaseuduilla sekä
Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Orgaanisten happojen vuoksi monet humusjärvet ovat
happamia sellaisillakin alueilla, joilla hapan laskeuma
on pieni. Suurimmassa osassa maata valuma-aluetekijät
ovat tärkeämpiä humusjärvien liappamuuden selittäjinä
kuin suifaatti nykyisellä laskeumatasolla. Kuitenkin
Etelä-Suomen voimakkaimmin kuormitetuilla alueilla
ilmaperäisen happamuuden osuus myös liumusjärvissä on
selvästi luontaista happamuutta suurempi.

Lisätiedot: Pirkko Kortelainen, vet, puh. 4028 349.

Kirjallisuutta:

1xortelainen. P. & Mannio. J. 1990. Organic acidity in Finnish lakes. In: Kauppi

1’.. Anttila. P. & Kenttämies, K. (Ede.) Acidification in Finland. Springer-Verlag.

849—863.

2Kortelainen. P. . Forsius. M. & Mannio. J. 1990. Tuhannen järven tutkimus: happa

muus ilmasta vai maaperästä. Vesitalous XXXI. 3. 14-18.
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SINILEVÄKUKINTOJEN YHTEYS KUORMITUKSEEN JA VÄLUMÄ-ÄLUEEN
MÄÄNKÄYTTÖÖN

Vesi- ja ympäristöntutkimustoimistolle ja Helsingin yli
opiston mikrobiologian laitokselle lähetettiin vuosina
1985-86 toteutetun kartoitustutkimuksen yhteydessä 188
sinileväkukintanäytettä. Tästä joukosta valittiin 60
järveä, joiden valuma-alueen maankäyttö, metsäojitukset
ja -lannoitukset, asutus ja pistemäiset kuormittajat
selvitettiin. Kullekin järvelle laskettiin kesäaikai
sista havainnoista kokonaisfosforin ja -typen pitoisuus
keskiarvot. Rehevöitymisen ajallisen kehityksen selville
saamiseksi tehtiin 16 järvestä myös sedimenttitutkimus.

Tutkimusjärvet jakautuivat kolmeen vallitsevan maankäy
tön ja kuormituksen suhteen erilaiseen ryhmään. Näiden
lisäksi erottui yksi ryhmä, jonka osalta ei ollut tie
dossa mainittavia kuormitustekijöitä.

Taulukko 1. Tutkimusjärvien jakautuminen tärkeimmän
kuormituslähteen perusteella sekä kesäaikaisen kokonais
fosfori- ja -typpipitoisuuden (pg 1’) mediaani ja vaih
teluväli.

Kuormitus- Järviä Kok.P Kok.N
lähde n md vaiht. md vaiht.

Jätevedet 13 68 13-140 1000 300-2000
Maatalous 33 50 13-195 960 340-2400
Metsätalous 10 37 11-92 680 370-1100
Muut 4 30 13-49 540 430-980

Jätevesien viemäröinti ja johtaminen vesistöön yleistyi
vasta tällä vuosisadalla, joten rehevöitymiskehitys yh
dyskunta- ja teollisuusjätevesien kuormittamissa järvis
sä on ollut suhteellisen nopea. Nyttemmin on jätevesien
puhdistuksen seurauksena esim. fosforikuormitus alentu
nut noin neljännekseen 1970-luvun alun arvoista. Tule
vaisuudessa onkin odotettavissa, että kaikkein pilaan
tuneimpien järvien tila hitaasti paranee. Tosin tätä ke
hitystä hidastaa oleellisesti suuri sisäinen kuormitus.
Myös sinilevien, erityisesti typpeä sitovien lajien
esiintyminen saattaa tässä tilanteessa lisääntyä, koska
sedimentistä palautuu kiertoon nimenomaan fosforia.

Kaikkien niiden maatalouden kuormittamien järvien, jois
ta tehtiin sedimenttitutkimus, voitiin todeta olleen re
heviä koko sen ajanjakson, jonka nyt tehty sedimentti
tutkimus kattoi (n. 25-100 v.). Yleensäkin maatalouden
vaikutuksia on havaittavissa eteläisen Suomen järvisedi
menteissä jo satojen vuosien ajalta. Tämän tutkimuksen
yhteydessä tehdyt sedimenttianalyysit osoittivat rehe
vöitymisen kuitenkin monissa tapauksissa edelleen voi
mistuneen. Lannoitteiden käyttö maataloudessa on li
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sääntynyt selvästi nopeammin kuin kasvien ravinteiden
otto. Seurauksena on ollut viljelysmaan fosforipitoisuu
den kasvu ja oletettavasti myös typen huulitoutumien li
sääntyminen. Kun samaan aikaan nurmiviljely on voimak
kaaasti vähentynyt ja viljan viljely lisääntynyt, on
myös fosforirikkaan maan eroosioriski suurentunut. Tästä
aiheutuva ravinnekuormien kasvu on selvästi nähtävissä
esimerkiksi Ärtjärven Pyhäjärven veden laadussa.

100
Kok.P o

70 72 76 76 78 80 82 86 vuosi 88 90

Kuva 1. Ärtjärven Pyliäjärven kokonaisfosforipitoisuus
vuosina 1970-1989.

Metsätalouden kuormittamissa j ärvissä rehevöityminen
ajoittuu viime vuosikymmeniin. Metsätalouden tehostumi-
nen lähinnä 1960- ja -70-luvuilla MERÄ-ohjelmien myötä
lisäsi metsäojituksia ja metsänlannoitusta voimakkaas
ti. Lisäksi ojituksen koneellistaminen on mahdollistanut
entistä syvempien ojien kaivamisen, mikä merkitsee, että
yhä useammin ojat ulottuvat mineraalimaahan asti lisäten
eroosiota. Lisääntynyt mineraaliaineksen osuus onkin
selvästi havaittavissa metsätalouden kuormittamien jär
vien sedimentin pintakerroksissa.

Eroosio ja ravinnekuormitus pelto- ja metsäalueilta ovat
luonnollisesti eri suuruusluokkaa. Maanviljelyssä ole
vaa maata muokataan ja lannoitetaan vuosittain ja li-
säksi suuren osan vuotta maa on ilman suojaavaa kasvi
peitettä. Erot maa- ja metsätalouden kuormituksen
luonteessa ja suuruudessa heijastuvat myös sinileväku
kinnoissa. Vesiviranomaisille lähetettyj en näytteiden
perusteella maatalousalueiden järvissä kukinnat ovat
lähes jokavuotisia, metsätalousalueilla ilmiö on satun
naisempi.

Lisätiedot: Seppo Knuuttila, vet, puh. 4028 312

Kirjallisuutta

Kauppi, L., Sandman, 0., Knuuttila. S., Eskonen. T.. Liehu. A., Luokkanen. S. ja

Niemi, M. 1990. Maankäytön merkitys vesien käytölle haitallisten sinileväkukintojen

esiintymisessä. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, sarja A, nro 48.
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HYDROLOGISET TEKIJÄT JA VALUMAVEDEN LAATU

Muutokset veden kemiallisessa koostumuksessa sen kulkeu
tuessa valuma-alueen maakerrosten läpi riippuvat las
keumasta, valuma-aluetekijöistä (kasvillisuus, maaperä,
kallioperä) sekä valuma-alueen hydrologiasta. Lumeen
sitoutuu talven aikana epäpuhtauksia, jotka vapautuvat
keväällä, ja osittain huuhtoutuvat maaperän pintaker
roksissa vesiuomiin ja järviin pienellä aikaviiveellä,
osittain suotautuvat syvemmälle maaperään purkautuen
myöhemmin pohj avesivalunnassa vesistöihin. Tutkimukses
sa tarkasteltiin suoran valunnan ja pohjavalunnan
osuuksia metsävaluma-alueelta purkautuvassa vedessä
käyttäen isotooppitekniikkaa. Happaman laskeuman
vaikutuksia valumaveden laatuun arvioitiin lyhyellä
aikavälillä (lumensulamisepisodit), sekä tarkastele
maila 20-25 vuoden aikasarjoja.

Pohjavalunta muodosti huomattavan osan (70-85 % metsäva
luma-alueella Vihdissä) valunnasta myös tulva-aikana,
happaman lumensulamisveden syrjäyttäessä maaperässä
ollutta vettä valunnaksi uomiin. Pienempi osa sulamis
vedestä valui nopeasti uomiin pääasiassa pintakerrosva
luntana. Aivan lumensulamisen alussa valunta oli
voimakkaasti konsentroitunutta lumen epäpuhtauksien
huuhtoutuessa pintavesiin, pH-minimi sattui yleensä
myöhemmin sulamishuippujen aikaan. Hydrologinen tilanne
selitti huomattavan osan valumaveden liappamuuden vaihte

km

pH Kuva 1. Valunta, valumave
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30 1 metsävaluma-alueella
20 /4 vuonna 1985.

q — Ji “

Ii.’
20:

__________
______

peqt

1
200

1

1’
II III IV V VI VII VIII X X XI XII



12

2000

/19

500

300
200

N03-N
100

50 -

30
20

1 0,.-

___________________________________________

2 3 4 5 Ib 20 30 50 100 ts’km2 200
Runoff q

Kuva 2. Nitraattitypen pitoisuus näytteenottovuorokauden
valunnan funktiona jaksolla 1966-76 (o) ja 1977-88 ()Vihdin Teeressuonoj an metsävaluma-alueella.

lusta. Valumaveden kalsiumpitoisuus lisääntyi n. 200
1ueq 1-1 alivalumakausina verrattaessa vuosijaksoa 1967-
80 ja 1981-88, mikä indikoi maaperässä happaman kuormi
tuksen seurauksena tapahtuneita muutosprosesseja (li
sääntynyt mineraaliaineksen rapautuminen/kationinvaih
to). Nitraattitypen pitoisuus valumavedessä nimenomaan
alivalumakausina kohosi selvästi kahdella metsävaluma
alueella Vihdissä jaksolla 1966-88. Muutokset valumave
den nitraattityppipitoisuudessa indikoivat kasvavan
typpilaskeuman vaikutusta ja ilmeisesti myös metsä
ekosysteemien alkavaa kyllästymistä typellä.

Hydrologisilla tekijöillä on tärkeä merkitys tarkastel
taessa vesistöihin purkautuvan veden laadun vaihtelua
eri vuodenaikoina ja eri vuosina. Syvempien maaker
rosten kautta virtaavan pohjavalunnan rooli on merkittä
vä sekä vuositasolla että tarkasteltaessa pitoisuuksissa
tapahtuneita muutoksia pitkällä aikavälillä.

Lisätiedot: Ahti Lepistö, hyt, puh. 1929 542
Pertti Seuna, hyt, puh. 1929 551

Kirjallisuutta:

Lepistö. A. & Seuna. P. 1990. Hydrological characteristics affecting the runoff
water acidity. Kirjassa: Kauppi P. Anttila P & Kenttämies K (toim) Rcidification
in Finland. Springer-Verlag. Heidelberg-Berlin-New York-London. pp. 827—849.
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LASKEUMÄN EP.PUHTÄUKSIEN VAIKUTUS MAA- A POHJÄVEDEN
LAATUUN

Pohjaveden laatuun vaikuttavat ratkaisevasti ne kemial
liset prosessit, jotka tapahtuvat veden ja maaperän
välillä eri maakerroksissa veden kulkiessa maan pinnalta
pohjaveteen. Tutkimuksessa’ selvitettiin happaman
laskeuman vaikutuksia maa- ja pohjaveden kemiallisiin
ominaisuuksiin. Pohjaveden laadussa tapahtuneita muutok
sia selvitettiin vesi- ja ympäristöhallituksen 54
pohjavesiasemalta vuosina 1975-1989 otettujen näytesar
jojen avulla.

Luminäytteiden ainepitoisuuksien ja lumipeiteajan
pituuden avulla arvioitiin talvikauden laskeuma. Sul
faattilaskeuman mediaaniarvo Suomessa talvikausina 1975-
1989 oli 0,60 g m2a’ ja nitraattilaskeuman vastaavasti
0,12 g m2a’. Suifaatti- ja kalsiumiaskeumat ovat keski—
määräistä suurempia Etelä-Suomessa, maksimin ollessa
Kaakkois-Suomessa. Nitraattilaskeumat ovat myös suurim
pia Etelä-Suomessa. Luminäytteiden pH:n keskiarvo oli
havaintojakson aikana 4,6. Itä- ja Lounais-Suomessa on
havaittu pienimmät pH-arvot. Samantapainen alueellinen
jakauma on saatu myös sadevesikeräimien näytteiden
avulla. Laskeuma-arvoja verrattaessa havaittiin, että
suifaatti- ja nitraattiarvot olivat lähes yhtä suuret,
mutta emäskationilaskeuma lumeen oli suurempi kuin
sadevesikeräimeen talvikaudella.

Suurimman laskeuman alueilla on havaittu ensimmäiset
merkit pohjaveden happamoitumisesta, jolloin erityisesti
pohjaveden suifaatti-, nitraatti- ja kalsiumpitoisuudet
ovat nousseet. Kaikista pohjavesinäytteistä laskettu
suifaatin mediaanipitoisuus kasvoi havaintojakson
aikana 2,9 mg 1’:sta 4,2 mg l1:aan. Nitraattipitoisuus
kohosi esimerkiksi Karkkilan pohjavesiasemalla 20
pgl’ :sta 100 igl’ :aan jaksolla 1975 - 1989. Pohjaveden
alkaliniteetin pieneneminen ja suifaatin tai nitraatin
kasvu kertovat usein enemmän pohjaveden happamoitumises
ta kuin pH-arvot. Maaveden kasvaneista vety-, sulfaatti
ja nitraatti-ionipitoisuuksista johtuen emäskationien
pitoisuus kasvaa johtaen suifaatti-, nitraatti- ja
emäskationipitoisuuksien kasvuun pohjavedessä ilman
muutosta pH:ssa. Hiekka- ja sora-alueilla muutokset
pH:ssa sekä suifaatti- ja nitraattipitoisuuksissa ovat
keskimääräistä suurempia, sillä näillä alueilla mineraa
limaan puskuroiva vaikutus on pienempi kuin hienommissa
maalajeissa lyhyemmästä viipymästä johtuen. Maaperän
happamoituminen voi johtaa lisääntyneeseen metallien
huuhtoutumiseen pohjaveteen. Hapan suotovesi liuottaa
raskasmetalleja ja alumiinia maaperästä. Suomessa pohja-
veden pH:ssa ei ole vielä havaittu mainittavia muutoksia
muualla kuin runsaan paikallisen laskeuman alueilla,
missä myös alumiinipitoisuus polijavedessä on noussut.

Pohjaveden ainepitoisuuksien nousun pääasiallinen syy on
ilmasta tuleva sulfaatti- ja nitraattikuormitus. Maape
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rän puskurikapasiteetti on toistaiseksi pystynyt pääosin
torjumaan pH:n ja alkaliniteetin laskun polijavedessä.
Happamuuden muutoksia on kuitenkin odotettavissa laajem—
minkin jo lähivuosien aikana, mikäli ilmasta tuleva
kuormitus jatkuu entisen suuruisena.

Lisätiedot: Jouko Soveri, liyt, puh. 1929 574

Kirj allisuutta:
J.Soveri and T.Ahlberg. 1990. Effects of Air Pollutants on Soil Water and Ground—

water. In: P.Kauppi. P.Anttila and K.Xenttämies (eda.). Acidiffcation In Finland.
Springer—Verlag Berlin Heldelberg. pp. 86-88l.

0

POHJÄVEDEN LIKÄANTUMINEN KÄRKÖLÄSSÄ

Kärkölän kunnassa Järvelän taajamassa sijaitseva Koskisen
Oy valmistaa vaneria, lastulevyä ja sahatavaraa. Tuotanto—
laitokset ja lautatarha sijaitsevat tärkeäksi luokitellul
la pohjavesialueella. Kukonmäen vedenottamo sijaitsee
n. 800 m päässä sahalta. Sahan luoteispuolella sijaitsee
540 m päässä Tolkonlähteen pohjavedenottamo (kuva 1).
Yritys on käyttänyt Ky5-sinistyksenestoainetta 1930-
luvulta vuoteen 1984 saakka. Ky5, jonka pääkomponentit
ovat tetra-, penta- ja trikloorifenoli, luokitellaan
1-luokan myrkyksi1.

Joulukuussa 1987 havaittiin, että Kukonmäen vedenottamon
veden kloorifenolipitoisuudet ylittivät lääkintöhallituk
sen suositteleman raja-arvon 10 pg/1 noin kymmenkertaises
ti. Vedenottamo suljettiin ja vedenhankinta järjestettiin
Tolkonlähteenvedenottolajtteidenavulla .Järvelänvesijoh
toverkostoon 16.8.1989 asti. Kärkölän kirkonkylän vedenot
tamo liitettiin myös Järvelän taaj aman käyttöön. Kukonmäen
vedenottamon vieressä virtaavasta Pyhäojasta analysoitiin
kloorifenoleja n. 800 pg/1. Pyhäojan vesi virtaa Valkjär
veen, joka sijaitsee noin kilometrin päässä vedenottamol
ta. Valkjärven kalojen syönnin lopettamissuositus annet
tiin helmikuussa 1988.

Vedenottamon pilaantumisen tultua ilmi aloitettiin
tutkimukset kloorifenolien esiintymisen raj aamiseksi.
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Kloorifenoleita löytyi Kukonmäen vedenottamon läheisyydes
tä ja Pyhäojan laaksosta. Keväallä 1988 Ky5-valmisteen
ja muiden myrkyllisten aineiden käyttö selvitettiin
Kärkölän Kukonmäen ja Sirkkovierumäen tärkeillä pohja
vesialueilla. Tutkimuksissateetettiinporakonekairauksia,
pohjaveden havaintoputkien asentamista sekä maa- ja
vesinäytteenottoa. Näytteistä määritettiin Ky5 n sisältä
miä tri-, tera- ja pentakioorifenoleita. Osasta näytteitä
määritettijn lisäksi mahdollisia Ky5:n hajoamis—ja
muuttumistuotteita sekä tutkittiin myös nykyisin käytössä
olevaa Kemtox SiO:ä.

Sahan ja Järvelän pohjavedenottamon välillä tehtyjen
tutkimusten perusteella kyseinen alue jakaantuu harju
alueeseen, kallioselänteeseen, kalliopainanteeseen ja
laaksoon (kuva 1). Harjualueen maaperä koostuu hyvin
vettä läpäisevistä hiekka- ja sorakerroksista. Kallio
painannealueella maaperä koostuu hienorakeisista heikosti

Kuva 1. Kärkölän pilaantunut pohjavesialue2.
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vettä johtavista maa-aineksista, jotka syvemmällä maape
rässä vaihettuvat hiekaksi ja moreeniksi. Lähellä sahaa
Ky-5 -käsittelyalueita maakerrokset ovat ohuita. Kai
lioselänne on lähes pohjois-eteläsuuntainen vedenjakaja
harjualueen ja kalliopainanteen välissä. Kallioselänne
katkeaa Pyhäojan laaksoon, johon on kerrostunut kymmeniä
metrejä paksulti hiekkaa ja soraa sekä näiden päälle
silttiä ja savea. Sahan ja pilaantuneen vedenottamon
välillä pohjavedenpinta on keskimäärin 4-10 m syvyydellä
maanpinnasta ja polijavesikerroksen kokonaispaksuus on
paikoin yli 30 m.
Sahan alueelta otettujen maanäytteiden kloorifenolipi
toisuudet olivat pieniä. Suurimmat pitoisuudet olivat
salialla 7,9 mg/kg. Kemtoxia löytyi 3,4-16,6 mg/kg.
Pohjavesinäytteistä ei löydetty Kemtox SiO:n tehoainetta.
Kuvassa 1 on karkeasti hahmoteltu likaantuneen polijaveden
kulkureitti sahalta Kukonmäen vedenottamolle. Keväällä
1988 todettiin polijaveden olevan puhdasta Kukonmäen
vedenottamon pohjoispuolella sekä tehdasalueen eteläpuo
lella. Harjualueen pohjavesi virtasi etelästä ja pohjoi
sesta kohti pohjaveden pääpurkautumispaikkoja Pyhäojan
laaksoa ja Tolkonlähdettä. Myös kalliopainannealueen
pohjavedet virtasivat Pyhäojan suuntaan. Kukonmäen
vedenottamon sulkemisen ja Tolkonlähteen tilapäisesti
lisääntyneen pohjavedenoton myötä veden virtailut ovat
muuttuneet pohjavesialueella. Pohjavesivirtaukset työntä
vät sekä pohjoisesta että idästä likaantunutta pohjavettä
Tolkonlähteen suuntaan. Vettä hyvinjolitavien maakerrosten
osuus kasvaa sahalta urheilukentälle ja Kukonmäen vedenot
tamolle mentäessä. Kloorifenolipitoisuudet olivat suurim
millaan syvällä olevissa maakerroksissa lähellä
kallionpintaa. Keväällä 1990 kloorifenoleita esiintyi
runsaasti (17 000 - 55 000 pg/l) Koskisen Oy:n sahan,
Järvelän urheilukentän ja Kukonmäen pohjavedenottamon
välisellä alueella sekä Pyhäojassa. Kloorifenolipitoi
suudet ovat v.1988-1990 laimentuneet noin puoleen kal
liopainanteessa ja likaantuminen on levinnyt länteen päin.

Parhaillaan tutkitaan pulidistusmenetelmiä, jotka soveltu- 0
vat kloorifenolien poistamiseen pohjavedestä ja tehdään
tutkimuksia tämänhetkisen likaantuneen alueen rajaamisek
si. Lisäksi mallinnetaan MOC-pohjavesimallilla likaan
tuneen pohjaveden leviämistä3. Työstä on valmistunut
alustava raportti ja loppuraportti ilmestyy vuodenvaih
teessa.

Lisätiedot: Taina Nystn, ttt, puh. 4028 252.

Kirjallisuutta:

1Nystn, T. , 1988. Pohjaveden likaantumistapauksia Helsingin vesi— ja ympäristöpii
rien alueella. Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarja 119. 46s.
2Herkamaa. H.. 1988. Kloorlfenolit Kärkölän pohjavedessä. Ympäristö ja Terveys. 9-
10/88. s 600-605. Keuruu. ISSN 0358-3333.
3Nystn, T. • 1990. Pohjavesimallien kehittäminen. Tiedonvirta 1/1990. Vesi— ja
ympärietöhallituksen tiedotuksia s. 18-19.
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SUOMENLAHDEN ÖLJYVÄHINKO 1987 JA YMPÄRISTÖVÄIKUTUKSET

Suomenlahdella 6. helmikuuta 1987 karilleajaneesta
säiliöalus MT Antonio Gramscista pääsi mereen 570
tonnia raakaöljyä. Öljyä ajelehti merellä useita kuukau
sia ja se muodosti uhan meriluonnolle. Oljyvahingon
ympäristövaikutuksia tutkittiin vuosina 1987-89. Tutki
muksiin osallistui useita eri tutkimuslaitoksia, kym
meniä tutkijoita ja viranomaisia. Tutkimustulosten
perusteella on vedettävissä seuraavat johtopäätökset.

Antonio Gramscin öljyn kohtalon määräsivät ensisijassa
ympäristöolosuhteet. Öljyä kulkeutui ja levittäytyi
helmikuun ja kesäkuun 1987 välisenä aikana yli 2500
km2:n alueelle. Öljyä saatiin kerättyä merestä ja
rannoilta yhteensä 110 tonnia, öljyä haihtui arviolta
185 tonnia. Mereen jäi vielä arviolta 270 tonnia öljyä,
joka kenttähavaintoihin ja laboratoriotutkimuksiin
perustuen pisaroitui (dispergoitui) vesimassaan. Jäiden
sulattua öljystä muodostui kalvoesiintymiä laajalla
alueella Suomenlahtea, mikä edisti sekä öljyn sekoittu
mista tasaisesti mereen että huilivetyjen hailitumista.

Öljyperäisiä liukoisia hiilivetyjä oli laskeutunut
pohjalle vähäisiä määriä koko tutkitulla rannikkomeri
alueella. Tätä osoitti tiettyjen öljyhuilivetyjen (PÄH -

yhdisteiden) runsaampi esiintyminen vuoden 1987 itäme
rensimpukka (Macoma baltica) -näytteissä ja öljyn
hajoamistuotteita ilmentävän kompleksisen huilivety
seoksen (UCM:n) suuremmat määrät vuosien 1988 ja 1989
Macoma -näytteissä.

Äyriäisissä kuten leväkatkoissa (Gammarus sp.) ja valko
katkoissa fPontoporeia sp.) todettiin populaatiotason
muutoksia, jotka olivat todennäköisimmin öljyn aiheutta
mia. Eläinkannat olivat pienentyneet tutkituilla rannik
komerialueen asemilla vuonna 1988. Lisäksi kannan
pienentymistä todettiin valkokatkapopulaatiossa Kalbda
grundin läheisyydessä ulkomerellä. Eläinkantojen
palautumista tulisi seurata jatkossakin, koska katkat
ovat tärkeä osa Suomenlahden ravintoketjua.

Kalastukselle aiheutuneet materiaaliset menetykset,
kuten pyydysten öljyyntyminen, rajoittuivat yksittäisiin
tapauksiin. Muut menetykset kalastukselle ovat vaikeam
min tulkittavissa. On kuitenkin ilmeistä, että öljy
aiheutti paikallisia muutoksia kalansaaliisiin. Selvim
min öljy vaikutti lohen rysäsaaliisiin toukokuun 1987
aikana. Kokonaissaaliit ja vuorokausisaaliit pienenivät
öljyvahinkoalueella, vaikka Helsingin länsipuolella ne
kasvoivat. Haastateltujen kalastajien mukaan silakat
katosivat paikoittain toukokuun lopussa Sipoon Kaunis
saaren ja Kejvsalon välisiltä kalastusalueilta sekä
Kalbådagrundin läheisyydestä.

Vahinkoalueen kaloissa todettiin maksan korkeampia
huilivetypitoisuuksia ja alliaisempia C vitamiinipitoi
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suuksia (vastustuskyvyltään heikompia kaloja) sekä
tiettyjä sairauksien runsaampaa esiintymistä kuin
vertailualueen (Tvärminnen) kaloissa. Suomenlahdella
ilmeni myös alueellisia eroja kalojen maksan ja suku
rauliasten koossa sekä pyrstövaurioita silakan poikasis
sa, jotka viittasivat öljylle altistumiseen. Tätä
johtopäätöstä tukivat muutokset parempaan ja erojen
tasoittuminen tutkituilla alueilla vuonna 1988.

Lintuyhdyskunnille aiheutuneet menetykset olivat vähäi
siä huolimatta siitä, että öljyä esiintyi toukokuussa
1987 lähes jokaisella ulkoluodolla ja saarella. Öljyä
rantautui enimmäkseen saarten itäisille ja eteläisille
rannoille. Tämä pelasti mm. Äspskärin ja Ruotsinpyli
tään Söderskärin tärkeät ruokkilouhikot, jotka sijait
sevat saarten (luotojen) pohjois- ja länsipuolilla.

Öljyn vaikutuksia merenpinnan alaisessa ekosysteemissä
ei ole voitu kaikin puolin tunnistaa johtuen perustilaa
ilmentävien tausta-arvojen puuttumisesta ainakin rannik
komerialueen osalta. Tämä on osittain rajoittanut tulos
ten tarkastelua ja johtopäätöksien tekemistä. Nykyisen
Antonio Gramsci -projektin kenttätutkimuksilla on
tuotettu arvokasta vertailuaineistoa Suomenlahden
elottomasta ja elävästä ympäristöstä, mikä parantaa
valmiuksia tutkia tulevia öljyvahinkoja. Projektin
aikana tutkimusvalmiuksien parantamiseksi on voitu
tehdä paljon muutakin, mm. on toteutettu erinnäisiä
lisähankkeita ja valmisteltu Itämeren suojelukomissiolle
öljyvahinkojen tutkimusohjeistoa. Aika ja vahingot
näyttävät, onko katastrofitutkimus kehittynyt. Vaikka
öljyvahinkoja ei toivota, ovat ne todellisuutta ja
alati uhka. Tästä on osoituksena muutama kuukausi
sitten tapahtunut vakava alusöljyvahinko Itämerellä
Ruotsin rannikolla.

Lisätiedot: Juha-Pekka Hirvi, vet, puh. 90-4028 236

Kirjallisuutta: 0
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LXMPENEEKÖ VAI MÄRKENEEKÖ?

William M. Kaula ihmetteli Science-lehden keäkuun 15.
päivän numerossa 1990 miksi kasvihuoneilmiön voimistumi
sen yhteydessä puhutaan aina vain ilmaston lämpenemises
tä, kun samaan ilmiöön kuuluu vähintään yhtä merkittävä
nä tekijänä sateisuuden painopistealueiden siirtyminen
napoja kohti.

Suomessa samaa voi ihmetellä erityisesti, koska kuulumme
juuri siihen alueeseen, jossa sateisuuden voi odottaa
lisääntyvän melkoisesti, erityisesti talvella. Jos
ilmasto samalla vielä lämpenee talvipuoleen, muuttuvat
ennen kaikkea hydrologiset olot. Sillä on kosolti seu
rausvaikutuksia - ajatellaanpa vaikka puun korjuuta, jos
maa on vastaisuudessa talvisin roudaton ja litimärkä,
tai vesivoimaa. Esimerkiksi SILMUsta päättävillä ei hyd
rologian merkityksestä näy olleen riittävää käsitystä.

Hydrologian toimistossa pantiin 1970-luvun lopulla
merkille että talviajan virtaamat näyttivät lisääntyneen
kuluvalla vuosisadalla. Sateinen 1980-luku on voimista
nut tätä kehitystä. Myöhemmin on havaittu, että jääpei
teaika on ollut lylienemässä.

Suomen järvistä kerätyt pitkät vedenkorkeus- ja virtaa
mahavainnot ovat eräissä suhteissa ainutlaatuisia
maailmassa: mistään muualta ei ole olemassa yhtä pitkiä
ja luotettavia havaintosarjoja näin pohjoisesta eli
juuri sieltä, missä suurimmat vesiolojen muutokset ovat
odotettavissa. Järvien luusuat näet pysyvät sulina tai
vellakin ja mahdollistavat talvivirtaamien luotettavan
määrittämisen. Jokien talvivirtaamat ovat epävarmoja
jääpeitteen takia Keski-Eurooppaa myöten.

Etelä- ja Keski-Suomen lähes kaikkien järvien vedenkor
keudet ja virtaamat ovat lisääntyneet talvella tällä
vuosisadalla. Aivan pohjoisessa vastaavaa ei ole ilmen
nyt. Tämä lienee yhteydessä Pohjois-Ruotsissa ja aivan
pohjoisimmassa Suomessa havaittuun talvien kylmenemiseen
viime vuosikymmeninä.

Ilmasto kehittyy siis ilmeisesti tietyllä tavalla kup
ruillen, jopa eri suuntiin eri alueilla, vaikka globaa
unen kehitys käyneekin keskimäärin lämpenevään ja
sateita napoja kohti siirtävään suuntaan. Norjassa,
Virossa ja Suomessa tehdyt trendianalyysit viittaavat
siihen, että sateisuus lisääntyisi n. pituuspiirien 55-
67°N välisellä alueella täällä Luoteis-Euroopassa.

Seuraavaksi on tärkeää selvittää, miten havaitut trendit
liittyvät ilmaston globaaliseen muuttumiseen, minkä
verran kyseessä ovat luonnolliset fluktuaatiot tai muut
tekijät. Tässä tarvitaan ilmeisesti kansainvälistä
yhteistyötä ja uusia virkeitä ajatuksia, koska esim.
klassiset aikasarja-analyysit lienevät aivan liian
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kaavamainen lähestymistapa selvittää asia.

Hydrologiset aikasarjat ovat joka tapauksessa harvoja
olemassa olevia keinoja arvioida todella tapalituneita
ja mahdollisesti tapahtuvia muutoksia alueellisesti. Ja
ennen kuin ilmasto- ja vesiolojen muutokset ovat tiedos
sa on muiden luonnonolojen muutoksia vaikea arvioida.

0

01890 1910 1930 1950 1970 1990
Kuva 1. Talven alin virtaama on kasvanut suuressa osassa
Suomea tällä vuosisadalla, esimerkiksi Nilakan Äyskos
kessa ja Vantaan Oulunkylässä. Keskivirtaaman ja kevät
ylivirtaaman lisäykset ovat olleet pienempiä.

Lisätiedot: Veli Hyvärinen, hyt, puh. 1929 560
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HÄPPIVÄLKAISU JA ÄKTIIVILIETELAITOS -

TEHOKAS YHDISTELMÄ METSÄTEOLLISUUDEN PÄÄSTOIHIN

Metsäteollisuuden päästörajoitukset tulevat lähiaikoina
koskemaan myös orgaanisia klooriyhdisteitä. Näiden
yhdisteiden vesistökuormitusta voidaan vähentää sekä
tuotantoteknologiaa että ulkoi sia puhdistusmenetelmiä
kehittämällä. Hapen käyttö valkaisussa on lisääntymässä.
Ulkoisessa puhdistuksessa käytetään yleisesti aktiivi
lietemenetelmää.

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirissä tehdyn tutkimuksen
tarkoituksena oli vertailla koivusuifaattisellun valmis
tuksessa syntyvien jätevesipäästöjen eroja, kun käyte
tään konventionaalista kloori-alkalivalkaisua ja ns.
happivalkaisua (happidelignifiointi). Jätevedet käsitel
tiin aktiivilietemenetelmällä kolmella eri kuormitus
tasolla.

Kokeet tehtiin Tampereen teknillisen korkeakoulun vesi
ja ympäristötekniikan laitoksen laboratoriossa. Käsitel
tävät jätevedet saatiin Wisaforest Oy:n Pietarsaaren
tehtailta ja Metsä-Botnia Oy:n Kaskisten tehtailta.

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että ÄOX-yhdisteitä
muodostui selvästi vähemmän kun käytettiin happiesival
kai sua verrattuna konventionaalisen kloori -alkalival -
kaisun jätevesiin. Kloorifenolien pitoisuudet olivat
kloorivalkaisussa muodostuvissa j ätevesissä viisinker
taiset ja katekolien ja guajakolien pitoisuudet kymmen
kertaiset verrattuna happivalkaisussa syntyviin jäteve
sun.

Äktiivilietekäsittelyn puhdistusteho oli 30D7 :n osalta
80-93 % ja CODcr:n osalta 40-61 %. Happivalkaisun jäte
vesien reduktiot olivat hieman parempia kuin kloori
valkaisun jätevesien. ÄOX-reduktiot olivat Pietarsaa
ren happivalkaisun jätevesille n. 40 % ja Kaskisten
kloorivalkaisujätevesille n. 20 %. Kloorifenolien
osalta reduktiot olivat hieman parempia: Pietarsaaren
vesille 46 % ja Kaskisten vesille 39 %. Kloorikatekolien
ja -guajakolien reduktiot olivat liappivalkaisun vesille
63-79 % ja kloorivalkaisun vesille 41-50 %.

Kokeen yhteydessä selvitetyistä ainetaseista kävi ilmi,
että lietteeseen sitoutuvien orgaanisten klooriyhdistei
den määrät olivat pieniä, alle 10 %. Samoin ilmaan
menevä ÄOX-määrä oli pieni, jopa alle 1 % luokkaa.
(Kuva 1).
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Kuva 1. ÄOX-taseet aktiivilietelaitoksen eri kuormituk
sula.
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PESIÖJXRVEN HÄVAINTOALUEEN TUTKIMUKSET

Pesiöjärven valuma-alue sijaitsee Suomussalmen kunnassa
ja on pinta-alaltaan 102,5 km2, josta Pesiöjärvi on 11,8
km2. Kangasmetsää on 44%, suota 33% ja järviä 17%
valuma-alueen pinta-alasta. Maalaji alueella on lähinnä
hiekkamoreenia ja turvetta, joskin myös hiekkaa tava
taan. Viljelysmaata alueesta on 2%. Monilla osavaluma
alueilla on tehty metsänhoitotoimenpiteitä 1970- ja
1980-luvuilla.

Alueella seurataan lumen ja sadannan määrää, astiahaih
duntaa, järvihaihduntaa, järvien vedenkorkeutta, virtaa
maa, maaveden määrää ja laatua, pohjaveden määrää ja
laatua sekä jokien ja järvien veden laatua. Havaintotoi
minta alueella on käynnistynyt 1980-luvun alussa. Alueen
vesitaseesta on valmistunut tutkimusjulkaisu’

Tutkimusten ensi vaiheessa on hyt:n ja Kavy:n kanssa
yhteistyönä2 selvitetty veden laadun vaihteluita sekä
niihin vaikuttavia tekijöitä. Polijaveden laadun havait
tiin tällä alueella riippuvan selvästi suotautuvan
veden määrästä. Talven aikana, kun suodantaa on vähän,
maaperässä olevaan veteen liukenee mineraalimaasta
runsaasti aineksia ja ainepitoisuudet ovat korkeita.
Loppukeväällä pitoisuudet laskevat lumen sulamisesta
aiheutuvan laimenemisen seurauksena. Esimerkiksi Ca
pitoisuus laskee noin 3,3 mg 1’:sta 2,0 mg 1’:aan ja
alkaliniteetti 0,19 mmol 1’:sta 0,12 mmol 1’:aan.
Kesän aikana suodanta on suuresta haihdunnasta johtuen
pieni ja pitoisuudet ovat korkeita. Syksyllä pitoisuudet
ovat melko pieniä sateista ja pienestä hailidunnasta
johtuen. Kuvassa 1 on esitetty pohjaveden korkeuden
kenttäkeskiarvo Jokiniemen pohjavesiasemalla sekä Ca
pitoisuus lähellä sijaitsevassa lähteessä 1981-1988.
Jokivesissä ainepitoisuudet sulamisen aikaan kohoavat
voimakkaasti valuma-alueen pintakerroksista tapahtuvan
huuhtoutumisen seurauksena. Happamat sulamisvedet las
kevat pH:ta keväisin n. 1,5 yksikköä. Tuomijoen 750 ha:n
osavaluma-alueella tehdyt metsänhakkuut ja -lannoitukset
(n. 1/7 pinta-alasta ja n. 40 kg P ha’ a’ ) kohottivat
fosforihuuhtoumat tältä osavaluma-alueelta lannoitusta
seuranneen vuoden aikana 50 kg a’ :sta yli kolminkertai
siksi. Kuvan 1 alaosassa on esitetty Tuomijoessa mitattu
kokonaisfosfori 1981-1988. Läheisessä Hamppusperän
lahdessa havaittiin myös leväkukintoja. Pesiöjoen ve
denlaatuun tällä ei ollut huomattavaa vaikutusta.

Jatkossa on tarkoitus selvittää alueen vesi- ja aine
tasetta sekä järvihailiduntaa. Alueelle sovelletaan HBV
valuntamallia.
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Kuva 1. Pohjaveden korkeuden kenttäkeskiarvo Jokiniemen
pohjavesiasemalla sekä Ca-pitoisuus läheisessä lähtees
sä. Tuomijoessa mitattu kokonaisfosfori vuosina 1981-
1988.

Lisätiedot: Timo Ahlberg, hyt, puh. 1929 573
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TULOSSA

TESTAUSLÄBORÄTORIOIDEN ÄKKREDITOINTI

Testauslaboratorioiden virallinen pätevyyden toteaminen
eli akkreditointi on asetuksessa nro 174/88 säädetty
teknillisen tarkastuskeskuksen tehtäväksi. Päteväksi
todettavien testauslaboratorioiden on täytettävä SFS
standardeina julkaistut kansainvälisten suositusten
mukaiset vaatimukset (SFS-EN 45001). Suomalaista
akkreditointij ärj estelmää kutsutaan nimellä FINLÄS.

Vesi- ja ympäristöliallitus on puolestaan asetuksen
325/62 mukaan viranomainen, joka hyväksyy ns. julkisen
valvonnan alaiset vesientutkimuslaitokset ja valvoo
niiden toimintaa tarkastuskäynnein ja vertailunäytetut
kimuksin. Ongelmana on, miten nämä kaksi järjestelmää
saadaan yhteensopiviksi, miten työnjako teknillisen
tarkastuskeskuksen ja vesi- ja ympäristöliallituksen
välillä järjestetään sekä miten muut ympäristönsuojelu
laboratoriot (ilma ja maa) saadaan samojen säännösten
alaisiksi.

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen tutk±muslaborato
rio valmistelee oman laboratorion akkreditointia.
Tavoitteena on, että tämä toteutuisi v. 1991. Suuritöi
sin asia on laatukäsikirjan laatiminen (projekti 511-5),
johon on saatu rahoitusta ympäristöministeriöstä.
Koska akkreditointiasia on vielä kovin uusi, avoimia
kysymyksiä ovat edelleen mm., mille kemiallisille
määrityksille haetaan valtuutusta, pitääkö biologinen
ja mikrobiologinen sekä maa- ja jätetutkimusyksiköt
akkreditoida ja miten menetellään piiri- ja aluelabora
torioiden kanssa. Standardi SFS-EN 45001 asettaa
suuret vaatimukset laboratorion laatujärjestelmälle,
henkilökunnan ammatilliselle pätevyydelle, laadunvarmis
tukseen vaikuttaville organisaatiojärjestelyille,
laitteille ja testausolosuhteille. Yleensä laatujärjes
telmä esitetään laatukäsikirjan muodossa. Valtuutus on
menetelmäkohtaista. Koko järjestelmän tarkoituksena on
taata, että laboratorio suorittaa tietyt, akkreditoinnin
kohteena olevat testit säännönmukaisesti oikein.
Äkkreditoinnin hankkiminen on laboratoriolle vapaaeh
toista ja mahdollista niin julkisen kuin yksityisenkin
alan laboratorioille. Kansainvälistyminen, tulosten
vastavuoroinen hyväksyminen ja viranomaisten mahdolli
sesti asettamat vaatimukset pakottanevat useat laborato
riot järjestelmään mukaan.

Ruotsi on innokkaasti lähtenyt akkreditoimaan vesilabo
ratorioita (160 on liakenut akkreditointia), mutta
siellä ei ole ollut mitään julkisen valvonnan alaisiin
vesientutkimuslaitoksiin verrattavaa järjestelmää t8hän
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asti. Sen sijaan Tanskassa ja Norjassa on jo aikaisemmin
ollut käytössä valvontajärjestelmä ja nämä maat etenevät
akkreditointiasiassa hitaammin. Julkisen valvonnan
alaisten vesientutkimuslaitosten mahdollinen akkredi
tointi ei korvaa meillä nyt käytössä olevaa järjestelmää
kuin osittain eli laboratorioiden tulosten luotettavuu
den valvonnan osalta. Käytössä olevassa valvontajär
jestelmässä on tulosten luotettavuuden lisäksi kiinni
tetty huomiota vesien tilaraporttien asianmukaisuuteen.

Lisätiedot: Kirsti Haapala, lab, puh. 5089 510
Irma Mäkinen, lab, puh. 5089 474

Kirjallisuutta:
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oiden toimintaa varten. Helsinki.
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EUROOPPALAINEN STANDÄRDISOINTI:

CEN/TC 230 “WÄTER ANÄLYSIS”

Vesitutkimuksissa tarvittavia menetelmiä on jo monen
vuoden ajan standardisoitu eri tasoilla kuten kansainvä
lisellä (ISO), pohjoismaisella (INSTÄ) ja kansallisella Q
(SFS) tasolla. Viimeisenä on vesitutkimusmenetelmien
standardisointij oukkoihin liittynyt eurooppalainen
standardisoimisorganisaatio CEN, joka syksyllä 1989
perusti tarkoitusta varten teknillisen komitean 230,
“Water analysis”. Komitea piti ensimmäisen kokouksensa
huhtikuun lopulla 1990 ja pohti syvällisesti tehtävään
sä. Komitean puheenjohtajana toimii tohtori Sibylle
Schmidt Saksan Liittotasavallasta. Työskentelyalue on
hyvin samanlainen kuin ISO:n vedenlaatukomiteassa eli
termien määrittelyä, näytteenotto- ja määritysmenetelmi
en standardisointia ja tulosten ilmoittamisen yhtenäis
tämistä. Veden laadun käytettävyyttä ilmaisevat normit
eivät kuulu uuden komitean työkohteisiin. Kokouksessaan
komitea 230 perusti kaksi työryhmää, fysikaalis-kemial
lisen ja biologisen työryhmän, standardien valmistelua
varten. ISO:n vedenlaatustandardeja pyritään mahdolli
simman paljon käyttämään hyväksi laadittaessa eurooppa
laisia standardeja.
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CEN-standardit ovat tietyllä tavalla velvoittavia.
Meillä ei voi olla samaa käyttöaluetta varten suomalais
ta standardia, joka poikkeaa eurooppalaisesta standar
dista. Jos jotain eurooppalaista standardia valmistel
laan, emme voi samanaikaisesti tehdä työtä kansallisen
standardin laatimiseksi (standstill). Europpalaiset
standardit ovat yhtäpitäviä (suoria käännöksiä) kaikissa
CEN-maissa ja hyväksytyt CEN-standardit on puolen
vuoden sisällä tehtävä kansallisiksi standardeiksi.
Äänestyksissä on maiden äänimäärät suhteutettu väkilu
kuun. Olemme ymmärtäneet, että standardeilla tulee
olemaan tärkeä merkitys toteutettaessa EY:n direktiivejä
ympäristönsuojelussa. Mutta lisäksi CEN-standardeja
tarvitaan muita CEN-komiteoita varten, talousvesitutki
muksiin ja perusmenetelminä esimerkiksi laadunvalvontaa,
tilastollista käsittelyä ja määritysrajojen asettamista
varten. Kompromissina on sovittu, että työ alkaa ns.
konventionaalisilla menetelmillä eli sellaisilla mene
telmillä, joissa menetelmän suoritustapa ratkaisevasti
vaikuttaa saatuun tulokseen (esim. BOD, COD, monet
mikrobiologiset menetelmät ja toksisuustestit). Ensim
mäiset ISO-standardit, jotka ovat ehdolla CEN-standar
deiksi nopealla äänestysmenettelyllä ovat
- nitriitin määrittäminen (ISO 6777)
- fosforin määrittäminen (ISO 6878/1)
- pinta-aktiivisten aineiden määrittäminen (ISO 7875/1)
- hapen elektrokemiallinen määrittäminen (ISO 5814) ja
- toksisuustesti käyttäen Daphnia magna Straus’ia (ISO
6341).

Kansallisten vesitutkimusstandardien valmistelussa on
tärkein taustatyö tähän menessä ollut pohjoismainen
yhteistyö. On selvää, että tämän yhteistyön merkitys
tulee nyt vähenemään, sillä yhteispohjoismaisia standar
deja ei kannata laatia CEN-standardien ollessa velvoit
tavia kansallisten standardien pohjaksi. Vielä on
liian aikaista sanoa, millaisia voimavaroja CEN-standar
dien valmistelu tulee vaatimaan. Kuitenkin on selvää,
että olemme muutoksen edessä ja eurooppalainen yhteistyö
tulee korostumaan valmisteltaessa ympäristönsuojelussa
tarvittavia standardisoituj a tutkimusmenetelmiä. Jos
standardien sisältöön halutaan vaikuttaa, on aktiivises
ti osallistuttava sekä kansainväliseen (ISO) että eu
rooppalaiseen (CEN) alan standardisoimistyöhön.

Lisätiedot: Kirsti Haapala, lab, puh. 5089 510
Ritva Niemi, lab, puh. 5089 541
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TAPAHTUMIA

YLLÄTTIKÖ ULJUAN PÄTOVÄURIO ?

Uljuan tekoallas sijaitsee Pulkkilan ja Kestilän kuntien
alueella Oulusta noin 90 km etelään valtatie n:o 4
varrella. Allas on rakennettu Lamujoen ja Siikajoen
päähaaran yhtymäkohdasta 6,3 km päässä Lamujokeen
laskevan Uljuanojan laaksoon. Allas valmistui vuonna
1970. Sen pinta-ala on 2800 ha ,tilavuus 150 milj.m3,
suurin vesisyvyys 11 m ja rantaviivan pituus 42 km
vesipinnan ollessa ylärajalla 79,00. Allas on rakennettu
pääasiallisesti tulvasuojelua varten ja sen säännöstely
tilavuus on 146 milj.m3 ja vesipinnan vaihteluväli 8 m.
Maapatojen pituus on lähes 10 km. Tulisaaren pato,
johon vaurio syntyi, on tyypiltään louhospato, jossa on
suhteellisen kapea, padon keskellä sijaitseva moreeni
sydän.

Viikonloppuna 12.-13.5.1990 havaittiin ensi kerran
samentunutta vuotoa voimalaitoksen alakanavan kallio-
osuuden päättymiskohdassa, noin 100 m voimalaitoksesta
ja siihen liittyvästä Tulisaaren padosta alavirtaan.
Samassa kohdassa oli esiintynyt vähäistä kirkasta
vuotoa koko altaan olemassaolon ajan. Koska vuotoveden
samentuminen osoittaa, että vesi kuljettaa hienoainesta
maaperästä mukanaan ja saattaa aiheuttaa jopa varsin
lyhyessä ajassa padon sortumisen, oli vaurion syyn
etsimiseen ja korjaustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittö
mästi.
Ensimmäisenä toimenpiteenä vuodon lopettamiseksi aloi
tettiin Tulisaaren patopohjan kallion injektointityöt
voimalaitokselta Ouluun päin. Samanaikaisesti sukeltajat
tutkimuksissaan löysivät altaan pohjalta läheltä patoa
noin kolmen metrin läpimittaisia ja usean metrin ci
syvyisiä “kraatereita”. Väriainekokeilla todettiin
injektointirei’istä ja “kraatereista” olevan suora
yhteys vuotopaikkaan. Tämän jälkeen “kraatereihin” ja
niiden ympärille ajettiin maamassoja 2000 m3.
Injektointityön aikana ilmeni, ettei tavanomainen vesi
sementti-injektointi yksinään tule onnistumaan kallion
runsaan rikkonaisuuden ja altaan vesipaineesta johtuvan
kallioraoissa tapahtuvan veden virtauksen vuoksi.
Injektoinnissa käytettiin myös polyuretaania, joka
veden kanssa kosketukseen joutuessa laajenee nopeasti 6-
7-kertaiseksi tilavuudeltaan ja tukkii isonkin kalliora
on.Tämän jälkeen injektointi voidaan suorittaa loppuun
tavanomaisin menetelmin.

Tiistaiaamuna 29.5.1990 klo 6.05 injektointitöitä
aloittamassa oleva porari huomasi, että altaanpuoleinen
louheverhous vajosi hetkessä kolme metriä noin seitsemän
metrin matkalla arviolta 50 m:n etäisyydellä voimalai
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tokselta Ouluun päin. Saatuaan tiedon vauriosta vesi-ja
ympäristöpiirin rakennusmestari Martti Jutila välittö
mästi käynnisti soramoreenin ajon. Ensimmäinen kuorma
kipattiin vauriokohtaan jo klo 6.45. Padon märän puolen
liikkuminen saatiin loppumaan muutamassa tunnissa ja
tilanne raulioittui. Altaan vesipinta oli tällöin tasolla
77,80, josta vesipinnan alentaminen aloitettiin välittö
mästi.
Varmistustoimenpiteenä ajettiin märälle puolelle tuki
penkereeksi 20000 m3 soramoreenia 200 metrin matkalle
voimalaitoksesta Ouluun päin ja kuivalle puolelle
louhosta 2000 m3 100 metrin matkalle.

Tulisaaren padon korjaustöiden pääsuunnittelija on VTT,
joka suunnitteli myös alkuperäisen padon. Vesi- ja
ympäristöhallituksen asettaman suunnitteluryhmän tehtä
viin kuuluu selvittää vauriokohdan korjauksen lisäksi
myös muiden Uljuan altaan patojen kunto.
Altaan vesipinta on korjaustöiden helpottamiseksi ja
työpadon rakennuskustannusten pienentämiseksi laskettu
tasolle 74,00. Ennen vesipinnan laskua Oulun vesi-ja
ympäristöpiiri teetti selvityksen siitä, mille tasolle
altaan vesipinta voidaan eri vuodenaikoina laskea
aiheuttamatta vaaraa altaan kalakannalle.
Kuluneen kesän aikana on suoritettu korjaustyön suunnit
telun vaatimia maastotutkimuksia, rakennettu työpato,
jatkettu kallion injektointia ja elokuussa kaivettu
pato auki vauriokohdalta.
Padon aukikaivun yhteydessä havaittiin, että syntyneen
patovaurion välitön korjaustyön aloittaminen ehkäisi
padon täydellisen sortumisen. Vauriokohdalta löytyi
koko tiivistesydämen läpi ulottuva sorasilmäke, joka
jatkui padon keskilinjan kohdalla padon perustamistason
alapuolelle kohti kalliopintaa.
Varsinaiselle vauriokohdalle, joka on 10-15 m padon
pituussuunnassa, rakennetaan kallioon tiiviisti liittyvä
kaivinpaaluseinä ja rikkonainen kallio alapuolella
injektoidaan.Patoa on kaivettu auki noin 100 m pituudel
ta, ja tällä osalla tiivistesydän rakennetaan alkupe
räistä leveämmäksi. Työpatoa ei pureta vaan välialue
täytetään tiiviillä maamassoilla noin tasolle 76,00.
Samanaikaisesti on suunniteltu altaan juoksutuskapasi
teetin lisäämisen vaatimia toimenpiteitä.
Tutkimusten, suunnittelun ja korjaustöiden on arvioitu
maksavan yhteensä noin 10 milj.mk. Allas pyritään
saamaan normaaliin käyttökuntoon ennen kevään 1991
tulvia.

Lisätiedot: Risto Kuusiniemi,ttt ,puh. 6951 265
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YHTEISTYÖ PETROSKOIN KANSSA ALKUUN

Vesien-ja ympäristöntutkimuslaitoksen tutkijarylimä
vieraili marraskuun lopulla 1988 prof. Seppo Mustosen
johdolla ensimmäisen kerran Petroskoissa Neuvostoliiton
Tiedeakatemian Karjalan Filiaalin Vesiongelmien osastos
sa. Tällöin keskusteltiin myös tiiviimmän yhteistyön
aloittamisesta. Yksityiskolitaista ohjelmaa valmisteltiin
vuoden 1989 aikana. Helmikuussa 1990 voitiinkin Petros
koissa allekirjoittaa aiepöytäkirja vuoden 1990 yhteis
toimintaa varten.

Tämän pöytäkirjan mukainen tieteellinen seminaari
aiheesta “Sisävesien perustuotanto” järjestettiin
Petroskoissa toukokuussa 1990. Suomesta seminaariin
osallistui 10 tutkijaa prof. Seppo Mustosen johdolla.
Seminaarissa pidetyt esitelmät tullaan julkaisemaan
engianninkielisinä Vesi-ja ympäristöhallinnon julkaisu
ja-sarjassa tämän vuoden lopulla.

Toinen tänä vuonna toteutunut yliteislianke oli tutkimus-
matka Äänisjärven, Laatokan ja vertailualueena Etelä-
Saimaan rehevöitymistason selvittämiseksi. Matka tehtiin
heinä-elokuussa neuvostoliittolaisella tutkimusalus
“Poseidonilla” ja siihen osallistuivat viiden Karjalan
Filiaalin tutkijan lisäksi Lauri Haverinen (VYH/kva)
Ilppo Kettunen (Kyvy) ja Olavi Sandman (Mivy). Tällä
yli kaksiviikkoisella tutkimusmatkalla otettiin näyttei
tä lähes 20 havaintopaikalta ja samalla verrattiin
tutkimus-ja määritysmenetelmiä. Matkan tuloksia käsitel
lään yhteisesti ja ne tullaan julkaisemaan myöhemmin
ensi vuonna.

Suunnitelmien mukaisesti tutkimuslaitosten edustajat
kokoontuvat marraskuussa Suomessa, jolloin käsitellään
tämän vuoden toiminnan tuloksia ja niiden julkaisemista
sekä happamoitumisen pitkäaikaisseurantaa. Samalla
päätetään myös vuoden 1991 yhteistoiminnasta, mm.
keväällä Suomessa pidettävästä seminaarista ja kesän
1991 yhteisistä tutkimushankkeista.

Suomen puolella yhteistoiminnan järjestelyistä on
toistaiseksi vastannut Vesien-ja ympäristöntutkimuslai
tos. Alueellisen yhteistyön kehittyessä NL:n kanssa on
luonnollisesti syytä harkita päävastuun siirtämistä
Petroskoin rajanaapurille, Pohjois-Karjalan vesi-ja
ympäristöpiirille.

Lisätiedot: Seppo Mustonen, VYL, puh.90-19291
Lauri Haverinen, kva, puh.90-4028 205
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VESI -JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN SÄNEERAUS-SEMINAARI

Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknisen
yhteistoimintakomitean Juoma- ja jäteveden puhdistuksen
työryhmä järjesti Novgorodissa 15.5.-17.5.1990 vesi- ja
viemäriverkostojen saneerausta käsitelleen seminaarin,
joka liittyi vuonna 1988 sovittuun ohjelmaan.

Seminaariin oli kutsuttu osanottajiksi alan asiantunti
joita ja päättäjiä Neuvostoliitosta ja Suomesta. Neuvosto
liitosta osanottajia olikin paikalla 84 ja Suomesta 20.
Monet suuret kaupungit kuten esim. Moskova, Leningrad,
Tarto, Norilsk, Rostov, Gorkij olivat edustettuina.
Neuvostoliittolaisten osanottajien suuri lukumäärä
osoitti, että asia on heille tällä hetkellä erittäin
tärkeä.

Neuvostoliittolaisia kiinnosti erityisesti esitellyt
uudet saneeraustekniikat kuin myös hallintoa palvelevat
tietojärjestelmät kutenvesilaitosten asiakastietojärjes
telmät ja verkostotietojen hallinta.

Tilaisuudessa pidettiin 15 esitelmää. Näistä 12 oli
Suomesta ja 3 Neuvostoliitosta. Tilaisuuden esitelmät
on julkaistu (venäjäksi ja suomeksi) Vesi- ja ympäris
töliallituksen monistesarjassa nro 259.

Lisätiedot: Hannu Laikari, ttt, puh. 4028 255
Tuulikki Suokko, ttt, puh. 4028 258
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen
rakenne on: otsake (ISOILLÄ KIRJASIMILLÄ, iskevä,
lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjal
lisuusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjestys-
numeroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Kirj alli
suusviitteet laaditaan pienellä kirjasinkoolla. Selos
teet ja uutiset laaditaan WP:llä, pohja Tiedonvirta ja
lähetetään WP-SENDi11ä Terttu Halmeelle laserkirjoitti
meen LÄSER R 500 N:o 20. Pohjana on valmiiksi ohjelmoitu
rivitiheys (tiheä 1. ykkösriviväii) ja marginaalit
(sivumarginaalit 3,5 cm, ylä- ja alamarginaalit 3 cm).
Selosteen enimmäispituus on 1 sivu, kuvineen ja taulu
koineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 30.4.,
31.8., 30.10. ja 31.12. Vesi- ja ympäristöhallituksen
sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusrapor
teista jätetään seloste Tiedonvirran toimitukselle
samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun
toimitukselie.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja
ympäristöliallinnon yksiköistä lylienteitä seuraavasti:

VYH = vesi- ja ympäristöhallinto hyt = hydrologian toimisto

tai -hallitus vet = vesi- ja ympäristön—

VE = vesistöosasto tutkimustoimlsto

vöt = vesistötoimisto ttt = teknillinen tutkimustoimisto

rat = rakennustoimisto lab tutkimuslaboratorio

VY = Vesien- ja ympäristönsuojelu- Hevy = Helsingin vesi- ja

osasto ymparistopiiri

vyt = vesien- ja ympäristonsuojelu— Tuvy = Turun vyp

toimisto Tavy = Tampereen vyp

knt = kuntatoimisto Kyvy = Kymen vyp

tet = teollisuustoimisto Mivy = Mikkelin vyp

kat = katselmustoimisto Kuvy = Kuopion vyp

YO = Yleinen osasto Pävy = Pohjois-Karj.vyp

oit = oikeustoimisto Vavy = Vaasan vyp

hat = hallintotoimisto KSvy = Keski—Suomen vyp

tat = taloustoimisto Kovy = Kokkolan vyp

tht = tietohallintoimisto Ouvy = Oulun vyp

sus = suunnittelusihteeristö Kavy = Kainuun vyp

VYL = vesien- ja ympäristön- Lavy Lapin vyp

tutkimuslaitos

o
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VUOSI TIEDONVIRTÄÄ

Käsillä oleva TIEDONVIRTA on sen ensimmäisen vuoden
viimeinen numero. Välitilinpäätöksenä voidaan siten
tarkastella, miten vauva on varttunut. Vuoden aikana on
julkaistu neljä TIEDONVIRTÄÄ ja neljää numeroa vuodessa
ollaan tavoittelemassa myös jatkossa: kaksi keväällä ja
kaksi syksyllä. Lähes 50 tutkimuksen tuloksia on esitel
ty ja noin paristakymmenestä tulossa tai meneillään
olevasta hankkeesta on informoitu. Teemanomaisesti on
käsitelty mm. happamoitumiskysymyksiä ja jätehuoltotut
kimusta. Tämän numeron pääteemana on vesi- ja ympäristö-
hallituksen luonnonsuojelututkimuksen esittely, jota
käsitellään melko laajasti eri osa-alueilta.

TIEDONVIRTÄ ei varmastikaan vielä ole valmis. Palautetta
on tullut jonkin verran VYH:n ulkopuolelta. Sen perus
teella voisi päätellä, että tämän kaltaista, selkokie
listä tiedotetta on kaivattu. Tämän toivoisi kannustavan
kirjoittajia yhä aktiivisempaan tiedonjakamiseen. Tähän
tarkoitukseen TIEDONVIRTÄ synnytettiin ja “tutkijakummi
en” ruokinnalla toivomme sen varttuvan ja voimistuvan
- varsinkin, jos saamme Teiltä, arvoisat lukijat, pa
lautetta ja hyviä kehittämisehdotuksia.

Pertti Seuna
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ii TULOSSA

EKOLOGISEN TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

Luonnonsuojelututkimusyksikkö on toiminut kohta kaksi
vuotta VYL:ssa. Yksikön tutkijoiden määrä on kasvanut
yhdestä seitsemään ja kasvanee vuoden 1991 aikana noin
15-2O:een. Uusina tutkimuslohkoina yksikköön tulee mm.
kallioiden tutkimus, luonnon virkistyskäyttö- ja ulkoi
lututkimus, lehtojen tutkimus sekä laaja uhanalaisia
kasveja koskeva tutkimus. Toiminta kattaa sekä ympäris
töhallinnon tarvitseman ekologisen tutkimuksen koor
dinoinnin että varsinaisen tutkimustyön. Erityisesti on
keskitytty terrestriseen ekologiaan (esim. aarniomet—
sät), mutta myös vesien ekologia, mm. uhanalaiset lajit
ja ympäristötyypit, kuuluu yksikön toimialaan kunhan
tutkijoiden määrä kasvaa.

Paitsi ns. perinteistä luonnonsuojelubiologista tutki
musta (biologinen monimuotoisuus eli biodiversiteetti,
uhanalaiset lajit, suojelualueet, ympäristötyyppien
suojeluohjelmat, alueiden hoitomenetelmät jne.) yksikös
sä tehdään myös maisemansuojeluun, luonnon virkistys—
käyttöön, ekologisiin seurantoihin, yhdennettyyn seuran
taan ja ympäristövaikutusten ekologisten vaikutusten
arviointeihin liittyviä tutkimuksia sekä kansainvälistä
ekologista tutkimusta. Ekologian tutkimusyksikkö olisi
työnimeä, luonnonsuoj elututkimusyksikköä, osuvampi
nimitys.

Tutkimusyksikön toiminnalle on ominaista monitieteisyys
ja kansainvälisyys. Tutkijat ovat pääasiassa biologeja
ja maantieteilijöitä, mutta myös geologeja, metsätietei
lijöitä ja sosiologeja on liittymässä joukkoon. Koulu
tukseltaan monipuolisesta tutkijakunnasta on muotoutu—
massa maassamme aivan uudentyyppinen, hyvin toimiva ja
yhtenäinen ekologiseen ja luonnonsuojelubiologiseen
tutkimukseen keskittyvä monitieteinen yksikkö, jolla on
asiantuntijana myös valmiuksia osallistua yhteiskunnal
liseen keskusteluun.

Kansainvälistä yhteistyötä on kehitetty ja lisätty mm.
Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Karjalan tutkijoiden
kanssa sekä Euroopan muiden luonnonsuojelusta vastaavien
tutkimusorganisaatioiden ja Kansainvälisen luonnonsuoje
luliiton (IUCN) kanssa.
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Vuonna 1990 on myös valmistunut laaja selvitys “Ympäris
töhallinnon ekologisen tutkimuksen kehittäminen”, joka
on parhaillaan painettavana ympäristöministeriössä.
Tämä raportti on toimenpideohjelma, joka pyrkii antamaan
konkreettiset suuntaviivat hallinnon tarvitseman ekolo
gisen tutkimuksen kehittämiselle Suomessa. Ohjelma
sisältää ehdotuksia sekä tutkimuksen hallinnon järjestä
miseksi että laajan tutkimusohjelman aloittamiseksi.
Raportin ovat ympäristöministeriön toimeksiannosta
laatineet erikoistutkija FT Rauno Väisänen, joka on
toiminut hankkeen ja tutkimusyksikön vastuullisena
johtajana, ja erikoistutkija FT Tapio Lindholm. Kirjoit
tajien apuna on toiminut ympäristöministeriön ohjausryli
mä, joka on määritellyt tutkimustarpeen.

Raportin esittämistä toimenpiteistä ovat keskeisiä
yksikön muuttaminen ekologian tutkimustoimistoksi sekä
huomattavat henkilöstönlisäykset, jotka tulee raportin
mukaan toteuttaa mm. henkilöstön uudelleenkohdennusten
avulla. Henkilöstön määräksi esitetään vuoteen 1994
mennessä yhteensä 71 tutkijaa, mikä sekin on vain vajaa
puolet esimerkiksi Norjan vastaavan tutkimusorganisaati
on (NINA) henkilöstövahvuudesta jo vuonna 1989. Suomella
on pitkä matka kirittävänä päästäkseen edes nykyiselle
pohjoismaiselle tasolle todellisesta tutkimustarpeesta
puhumattakaan.

Raportissa esitetään välttämättömien hallinnollisten
parannusten ja yksikön resurssien lisäyksen ohella
laajan luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen ja säilyt
tämiseen keskittyvän projektin (LUMO) aloittamista
elintärkeänä pikalääkityksenä vallitsevaan heikkoon
tilanteeseen. Tutkimusohj elmaa valmistellaan parhaillaan
tutkimusyksikössä, jonka on suunniteltu toimivan tämän
ohjelman koordinaattorina läheisessä yhteistyössä
ympäristöministeriön kanssa.

Lisätiedot: Rauno Väisänen, vet,
luonnonsuojelututkimusyksikkö puh. 4028 261
Tapio Lindholm, vet,
luonnonsuojelututkimusyksikkö puh. 4028 262

Kirjallisuutta:
Väisänen. R. & Lindholm. T. 1990. Ympäristöhallinnon ekologisen tutkimuksen kehit

täminen. - Ympäristöministeriö (painossa)



7

UHANALAISTEN LAJIEN SUOJELU JA TUTKIMUS

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan
kolmiosainen, yli tuhatsivuinen mietintö valmistui
vuonna 1986 (YM, Komiteanmietintö 1985:43). Siinä mää
riteltiin suomalaisen uhanalaisuustarkastelun käsitteis
tö, esitettiin arvio uhanalaisuuden syistä sekä katsaus
suojelun vaiheisiin maassamme. Mietinnössä esitettiin
myös luettelo Suomen uhanalaisista eliölajeista. Mietin
nön liiteosissa, ns. punaisissa kirjoissa, esiteltiin
yksityiskohtaisesti jokainen uhanalaiseksi arvioiduista
1051 lajista.

Mietintö sai hyvin myönteisen vastaanoton. Siitä annetut
lausunnot olivat lähes kaikki kauttaaltan kiittäviä, ja
mietinnön katsottiin antavan hyvän lähtökohdan uhan
alaisten lajien suojelun tehostamiseksi. Työtä on sit
temmin jatkanut uhanalaisten eläinten ja kasvien seuran
tatoimikunta, jonka määräaika umpeutuu vuoden 1990
lopussa. Työn tuloksena valmistuvassa mietinnössä on
kyetty tarkastelemaan entistä suurempaa osaa maamme
lajistosta entistä suuremmalla tarkkuudella.

VYL:n luonnonsuojeluyksikön tutkijat ovat ottaneet
molempien toimikuntien työhön aktiivisesti osaa. Vuoden
1991 aikana uhanalaisten lajien suojeluun liittyvä
tutkimus siirtyy entistä enemmän yksikön vastuulle.
Pääpaino työssä on lajikohtaisten suojeluohjelmien
valmistelussa.

Uhanalaisia lajeja koskevaa lainsäädäntöä ollaan kehit
tämässä nykyisiä suojelutarpeita vastaavaksi. Luonnon
suoj elulain osittaisuudistuksen mukaan valtioneuvosto
voi määrätä erityisesti suojeltavaksi sellaisen luonnon
suojelulain soveltamisalaan kuuluvan luonnonvaraisen
kasvi- tai eläinlajin tai -kannan, jonka häviämisuhka
Suomessa on ilmeinen. Ympäristöministeriön tulee tarvit
taessa laatia suojelusuunnitelma tällaiselle lajille.
Lakiin sisältyy myös maanomistajan velvollisuus ilmoit
taa suojeltavan lajin esiintymistä vaarantavista toimis
ta. Siten laki luo perustan tehokkaalle lajien suojelul
le maassamme.

Suojelusuunnitelma on kaksiosainen. VYL:n luonnonsuoje
lututkimusyksikkö huolehtii suunnitelman yleisen osan
valmistelusta. Valmistelu tapahtuu joko yksikössä tai
jossakin yliopistossa, korkeakoulussa tai muussa tutki
muslaitoksessa. Valmistelijaksi pyritään saamaan paras
alan asiantuntija, joka tutkimusyksikön ohjauksessa
laatu yleisen osan. Tässä osassa esitellään laji ja
sen tuntomerkit sekä ne määritysperusteet ja oppaat,
joiden perusteella laji on tunnettavissa. Olennaisinta
suojelusuunnitelmassa on kuitenkin lajin esiintymien
tarkka kuvaus. Lajin biologian esittelyssä keskitytään
suojelun ja hoidon kannalta tärkeisiin ominaisuuksiin.
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Yleisessä osassa ehdotetaan myös toimenpiteet esiinty
mispaikkojen suojelemiseksi ja hoitamiseksi sekä lajin
uhkatekijöiden torjumiseksi. Suo] elusuunnitelman toteu
tusosassa arvioidaan esitetty] en ehdotusten perusteella,
mihin toimiin ryhdytään (suojelutapa, toteuttajat,
kustannukset). Toteutusosa valmistellaan ympäristöminis
teriössä tai lääninhallituksissa.

Yhteensä laj ikohtaisia suo] elusuunnitelmia tullaan
ilmeisesti laatimaan usealle sadalle lajille. Suunnitel
mat julkaistaan vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisusar
j assa. Laj ikohtaisten suo] elusuunnitelmien laadintaa
edeltävät yleensä varsin laajat ja perusteelliset eko
logiset tutkimukset. Onkin selvää, että uhanalaisten
lajien tutkimus tulee jatkuvasti olemaan eräs keskeinen
osa VYL:n toimintaa. Koska eri eliöryhmien tutkimus
edellyttää monenlaisia näytteenotto- ja tutkimusmenetel
miä, vaikeasti hankittavaa lajien tuntemusta ja kokemus
ta tietyn eliöryhmän elintavoista, on välttämätöntä
että tällaisia asiantuntijoita on riittävästi myös
tutkimusyksikössä. Yksikkö pyrkiikin keskittymään eri
tyisesti niiden eliöryhmien tutkimuksiin, joiden tunte
mus on muuten heikko. Parhaillaan on valmisteilla suo
jelusuunnitelmia mm. useista sienistä, kovakuoriaisista,
perhosista ja putkilokasveista.

Laj ikohtaisten suojelusuunnitelmien valmistelun edellyt
tämän tutkimuksen lisäksi uhanalaisia lajeja tutkitaan
myös eri elinympäristötyyppien tutkimusten yhteydessä
sekä osana lajiston ja elinympäristöjen tilan yleistä
ekologista seurantaa. Uhanalaisten lajien seuranta
paljastaa muutokset uhanalaisuudessa ja asettaa suojelu-
ja hoitotoimet kiireellisyysjärjestykseen. Seurantaan
kuuluu myös suojelu- ja hoitotoimien onnistumisen arvi
ointi. Koska terrestrinen ekologinen seuranta on Suomes
sa vasta lapsenkengissään, tämäkin työ vaatii tuekseen
varsin paljon tutkimuksia mm, seurantamenetelmistä ja
itse suojelu- ja hoitomenetelmistä. Tätä tutkimusta
tehdään yleensä eliöryhmäkohtaisesti lajikohtaisten Qsuojelusuunnitelmien ohella. Eri eliöryhmistä pyritään
myös aika ajoin laatimaan punaisia kirjoja, joissa
kukin ulianalainen laji esitellään yksityiskohtaisesti.
Uhanalaisista lajeista kertyvä tieto tallennetaan UHEX
rekisteriin, joka on osa YTJ:ää.

Lisätiedot: Rauno Väisänen, vet,
luonnonsuojelututkimusyksikkö puh. 4028 261

Kirj allisuutta:
Rossi, P.. Alanen. A. , Kemppinen, E. • Vickholm. M. & VRisRnen. R. (toim.) 1986.

Uhanalaisten elRlnten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö. - Ympäristöministe

riö. Komiteanmietintö 1985:43 1: 1—111. II: 1—466, III: 1—432.
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UHANALAISTEN PERHOSTEN SUOJELUSUUNNITELMAT

Perhoset ovat taantumassa kaikkialla Euroopassa. Tämä
on osa maailmalaajuista biodiversiteettikriisiä: luonnon
monimuotoisuus on auttamatta katoamassa. Syitä kieltei
seen kehitykseen on perhosten osalta etsitty kahtaalta.
Ensinnäkin saastuminen ja ympäristön kemikalisoituminen
muuttaa elinympäristöjä. Suomessa on käytetty miljoonia
markkoja mm. happamoitumisen vaikutusten tutkimuksiin,
mutta tietämys näiden tekijöiden lajistollisista vaiku
tuksista ei ole oleellisesti lisääntynyt. Käytettävissä
olevat ulkomaiset tutkimustulokset kuitenkin viittaavat
siihen, ettei saasteilla olisi tässä tapauksessa kes
keistä merkitystä, sillä monet uhanalaiset lajit näyttä
vät kukoistavan Itä-Euroopan pahoin saastuneilla alueil
la.

Toinen arvaus perhosten taanuumisen syistä on elinympä
ristöjen pinta-alojen väheneminen. On ilmeistä, että
monien niitty- ja ketolajien väheneminen on suoraa
seurausta perinteiseen maaseutukulttuuriin sidoksissa
olevien elinympäristöjen häviämisestä. Tämä ei kuiten
kaan selitä kaikkea. Esimerkiksi Hollannissa ei enää
tavata monia ennen yleisiäkään lajeja, vaikka paikoin
elinympäristöt näyttävät säilyneen erinomaisessa kunnos
sa. Syynä ovat todennäköisesti näiden eläinten populaa
tioekologiaan liittyvät piirteet: luontaisestikin lajit
häviävät aika ajoin esimerkiksi epäsuotuisten sääolojen
takia paikoittain, mutta leviävät taas nopeasti uudel
leen. Kun oikeanlainen ympäristö on pirstoutunut toisis
taan eristyneiksi saarekkeiksi, ei tällainen palautumi
nen enää ole mahdollista. Pinta-alan ohella myös elinym
päristösaarekkeiden sijainti vaikuttaa siis keskeisesti
lajien säilymiseen.

Suomessakin perhoset ovat taantuneet, sen tietää jokai
nen tarkkaavainen luonnossaliikkuj akin. Uhanalaisiksi
on luokiteltu peräti 12$ lajia, ja vuonna 1990 valmistu
vassa uudessa uhanalaismietinnössä määrä vain lisääntyy.
Vaikka itse perhoset toki ovat biologisesti lajeina
yhtä arvokkaita kuin muutkin (esim, ihminen, saimaanhyl
je tai kynäjalava), niihin liittyy myös suuri ekologinen
ilmentäjäarvo. Uhanalainen perhoslaji kertoo yleensä
siitä, että koko ekosysteemi on sairas. Jokaiseen per
hoseen on arveltu olevan sidoksissa useita muita paljon
huonommin tunnettuja eliölajeja, joiden uhanalaisuutta
ei ole kyetty tarkastelemaan. Kun perhoslaji häviää,
häviävät nämä vieläkin “vähäpätöisemmät” lajit kenenkään
huomaamatta.

Vuonna 1990 aloitettiin ympäristöministeriön ja WWF:n
yhteisrahoituksella perhosten suojeluhanke, jota on
johdettu ja koordinoitu VYL:n luonnonsuojelututkimusyk
siköstä käsin. Tavoitteena oli kenttätutkimusten perus
teella valmistella laj ikohtaisia suoj elusuunnitelmia
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kaikkein uhanalaisimmille perhoslajeillemme. Kohdelajei
na olivat isokultasiipi, muurahaissinisiipi, liarjusini
siipi, kirj opapurikko, hierakkalehtimittari, tummaverk
koperhonen, apollo ja pikkuapollo sekä eräitä pikkuper
hosia ja heinäsirkkoja (jotka eivät toki kuulu per
hosiin). Tutkimuksissa keskityttiin esiintymien tarkkaan
rajaamiseen, elinympäristöjen mitattavien muuttujien
analysointiin sekä populaatioiden koon, liikkuvuuden ja
aggregaation arviointiin. Populaatioekologisissa tutki
muksissa käytettiin pääasiassa aikuisten perhosten
yksilökohtaista merkintää ja jälleenpyyntien sarjaa,
joista saadaan tilastomatemaattisesti laskettua tarvit
tavat populaatioparametrit.

Kesä 1990 oli perhosten kannalta suotuisa ja useimmat
osaprojektit onnistuivat odotettua paremmin. Yhteensä
kesän aikana merkittiin mm. n. 300 harjusinisiipeä
(Säkylä), 250 muurahaissinisiipeä (Liperi, Äsikkala) ja
250 kirjopapurikkoa (Hattula). Harjusinisiiven tutkimus
ten yhteydessä Säkylässä löytyi myös aiemmin Suomessa
tuntematon kookas punasiipinen ruususiipisirkka, jolla
on voimakas lentoääni (metallinen “pärrytys”). Laji on
kuollut sukupuuttoon Tanskasta. Muista Pohjoismaista
sitä tavataan vain Öölannin kuuluisilta kalkkialvareil
ta.

Maastotutkimuksia koordinoi projektisihteerinä FK Päivö
Somerma. WWF:n perhosryhmän puheenjohtajana toimii
Rauno Väisänen VYL: n luonnonsuoj elututkimusyksiköstä.

Tutkimuksiin osallistui yli 10 henkilöä, ja mm. kaksi
pro gradua on valmisteilla kerätyn aineiston perusteel
la. Äineistojen analysointi on vielä kesken.

Vuodelle 1991 tullaan ilmeisesti saamaan enemmän rahoi
tusta. Tutkimuksissa pyritään nyt myös selvittämään
lajien eri kehitysasteiden ekologiaa sekä lisäämään
yhteistyötä WWF:n kasviryhmän kanssa. Myös uusia gradun
tekijöitä on mukana projektissa. Tarkoitus on aloittaa
tutkimusten ohella elinympäristöjen lioitotoimet.

Lisätiedot: Rauno Väisänen, vet,
luonnonsuojelututkimusyksikkö puh. 4028 261
Päivö Somerma,
luonnonsuoj elututkimusyksikkö/
Helsingin yliopisto puh. 1917 415

Kirjallisuutta:
Marttila. 0.. Maahtela. T.. Aarnio. H. & Ojalainen, P. 1990. Suomen paiväperhoset,
- 363 s. Kirjayhtymä, Helsinki.
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UHANALAISTEN SIENTEN TUTKIMUS JA SUOJELUSUUNNITELMAT

Uhanalaiseksi lajiksi katsotaan sellainen, jota uhkaa
suora ihmistoiminta.

Uhanalaisia sieniä on Suomessa 188 lajia. Näistä H
luokkaan (hävinneet) kuuluu 7 lajia, E-luokkaan (erit
täin uhanalaiset) 31 lajia, V-luokkaan (vaarantuneet)
32 lajia ja S-luokkaan (silmälläpidettävät) 118 lajia
(Rassi ym. 1986).

Käävät, joihin tutkimus on toistaiseksi keskittynyt,
ovat lahottajasieniä, joita on Suomessa n. 185 lajia.
Suurin osa käävistä on kuollutta puuainesta lahottavia
saprofyyttejä. Suomessa on vahingollisia patogeeneja
vain pari lajia. Uhanalaisia kääpiä on 35 lajia.
Näistä lähes puolet on aarniometsälajeja (Kotiranta
1989). Näitä tavataan nykyisin lähinnä maan pohjois
osissa ja harvat keski- ja eteläsuomalaiset esiintymät
ovat lähes poikkeuksetta suojelualueilla.

Uhanalaisten kääpien tutkimus on tällä hetkellä keskit
tynyt erityisesti vanhojen metsien uhanalaislajistoon.
Lajien elinympäristöjen inventointia ja tutkimusta on
tehty koko Suomen alueella.

Lajien elinolosuhteiden tutkiminen vaatii myös suuritöi
siä laboratoriotutkimuksia. Ne aloitetaan vuonna 1991.
Niillä pyritään selvittämään ensinnäkin yksilön koko,
ja sienirihmaston kasvuun vaikuttavia tekijöitä labora
torio-olosuhteissa.

Uudessa luonnonsuojelulaissa on säännöksiä, jotka
velvoittavat viranomaisia seuraamaan häviämisvaarassa
olevien lajien kannan kehitystä ja ryhtymään toimiin
häviämisvaarassa olevien lajien suojelemiseksi. Tämän
lisäksi erityisen uhanalaiset lajit ja osa vaarantuneis
ta lajeista tullaan määrittelemään valtioneuvoston
periaatepäätöksellä erityisesti suojelluiksi lajeiksi.
Näille lajeille tehdään yksityiskohtaiset suojelusuunni
telmat.

Lisätiedot: Heikki Kotiranta, vet, luonnonsuojelututki
musyksikkö puh. 4028 260.

Kirjallisuutta:

Kotiranta, H. 1989. Suomen uhanalaiset kaavat. Sienilehti 41: 118-123.

Rassi. P. ym. 1986. Uhanalaisten e1inten Ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö

1. Yleinen osa. Komiteamietintö 1985: 43, 112 s. Helsinki.
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YMPÄRISTÖN YHDENNETYN SEURÄNNÄN TERRESTRISESTÄ, ERITYI
SESTI KÄSVILLISUUDEN SEURANNÄSTÄ

Kuluvan vuoden alusta lähtien on VYL:n luonnonsuojelu
tutkimusyksikkö vastannut ympäristön yhdennetyn seuran
nan kasvillisuustutkimusten koordinoinnista. Ympäristön
yhdennetty seuranta aloitettiin Suomessa 1985 osana
pohjoismaista yhteistyötä. Vuodesta 1989 lähtien se
tuli osaksi kansainvälistä, ECE:n alaista ympäristön
yhdennetyn seurannan pilottiohjelmaa, johon on tähän
mennessä ilmoittautunut mukaan jo parikymmentä maata.

Seurantaohjelman pääasiallisena tavoitteena on seurata
ihmistoiminnan, erityisesti kaukokulkeumien aiheuttamia
lyhyen- ja pitkän aikavälin vaikutuksia luonnontilaisiin
ekosysteemeihin. Seuranta tapahtuu pienehköillä, malidol
lisimman luonnontilaisilla valuma-alueilla. Näillä
seurataan samanaikaisesti ekosysteemin eri osa-alueita,
kuten ilmanlaatua ja laskeumia, sade-, pinta- ja pohja-
vesiä, maaperää, kasvillisuutta ja eläimistöä. Tavoit
teena on myös laskea mittausten perusteella tutkimusalu
eiden ainetaseita ja kehittää ennustavia ekosystee
mimalleja. Seuranta—alueiden ominaisuudet tosin aiheut
tanevat rajoituksia aine-taseiden laskemiseen.

Suomessa seuranta-alueita on tällä hetkellä 4 (Valkea
Kotinen Lammilla, Hietajärvi Lieksassa, Pesosjärvi
Kuusamossa ja Vuoskojärvi Utsjoella). Tavoite on perus
taa yhteensä 10 seuranta-aluetta. Projekti on laaja
yhteistyöprojekti, jossa ovat mukana VYH:n lisäksi GTK,
Ilmatieteen laitos, METLÄ sekä useita yliopistoja.

Seurantaohjelmassa erotetaan parhaillaan paljolti
muotoutumassa oleva perusolijelma, joka tulisi toteuttaa
kaikissa osallistujamaissa ja mahdollisimman samankal
taisilla metodeilla (EDC 1989). Käytännössä tavoittee
seen ei olla vielä kaikilta osin päästy. Laajennetun
ohjelman mukaisia seurantoja kukin maa voi käynnistää
resurssiensa mukaan, samoin kansallisia ja paikallisia
seurantaproj ektej a.

Yhdennetyn seurannan kasvillisuustutkimusten käytännön
toteutus on tehty tiiviissä yhteistössä eri yliopistojen
kanssa. Ensi vuonna myös osa tutkimusalueiden puus
toseurannoista tullaan hoitamaan luonnonsuojelututki
musyksiköstä käsin, tähän saakka ne ovat olleet yksin
metsäntutkimuslaitoksen vastuulla.

Kasvillisuuden ja puuston, sekä kasviston inventoinnit
kuuluvat valuma-alueilla tehtäviin perusselvityksiin
(samoin kuin esim. maaperä- ja kallioperäinventoinnit).
Ne antavat kaikkia osapuolia hyödyttävää taustatietoa,
mutta myös seuratatietoa pitkällä aikavälillä (mm.
muutokset kasvillisuustyyppien rajoissa ja lajistossa).
Kartoituksia toistetaan 20-25 vuoden välein. Tähän
mennessä perustetuista alueista on kartoitettu kaksi.
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Ns. ekstensiivitason kasvillisuus- ja puustoseurannat
ovat meillä suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on perus
taa koko valuma-alueen kattava seurantaverkosto pysyvi
ne seuranta-aloineen. Aloilta pyritään havannoimaan eri
kasvillisuustyypeillä puustossa ja aluskasvillisuudessa
mahdollisesti tapahtuvia muutoksia 5 vuoden välein. Jos
valuma-alue on laaja ja kasvillisuustyyppejä runsaasti,
tullaan keskittymään vallitseville tyypeille. Luonnon
suojelututkimusyksikön tavoitteena on käynnistää seuran
ta ensi vuonna kahdella alueella.

Intensiivitason seurantaa, jolla voidaan havaita mahdol
liset haitalliset muutokset ekstensiiviseurantaa nopeam
min, yksikkö hoitaa tiiviissä yhteistyössä metsäntutki
muslaitoksen kanssa. Tutkimusalueille perustetaan 1-2
vallitsevalle kasvillisuustyypille, homogeeniselle
alueelle ja kasvillisuuteen, intensiivialapareja.
Toisella alalla seurataan aluskasvillisuutta ja puustoa,
toinen perustetaan maaperänäytteenottoa varten. Mittauk
sia toistetaan 2 vuoden välein. Äluskasvillisuuden
seurantaa tehdään intensiivialalle satunnaisesti sijoi
tetuilta pysyviltä kasvillisuusnäytealoilta. Niiden
avulla seurataan lajien esiintymisen runsautta peittä
vyys- ja frekvenssimenetelmäliä sekä lajien fertiliteet
tiä. Seurannasta vastaa luonnonsuoj elututkimusyksikkö.

Yksityiskohtaiset puustomittaukset ja puiden kunnon
seurannan sekä neulasnäytteenoton on hoitanut METLÄ,
samoin maaperäseurannan. Alojen läheisyydessä METLÄ
tutkii myös runkovaluntaa, lehvästösadantaa, maavettä,
karikkeen määrää ja laatua sekä maan hajoitusaktiivi
suutta.

Runkojäkälien seuranta tehdään koealoilta, jotka sijoi
tetaan mahdollisimman lähelle intensiivialoja. Aloilla
havainnoidaan männyn rungon (Lapissa myös tunturikoivun)
makrojäkälien peittävyyttä sekä kuntoa.

Kasvillisuuden seurannan ongelmana on ollut pitkäaikai
sun seurantoihin soveltuvien standardimenetelmien
puuttuminen. Suurena haasteena olisi myös tulevaisuudes
sa löytää sopivia, mahdollisimman nopeita ja herkkiä
ekologisia indikaattoreja (joista monet voivat olla
biokemiallisia ja mikrobiologisia). Nyt käynnistetyt
seurannat antavat tulosta vasta pitkien ajanjaksojen
kuluessa.

Seurannan tulosten tulkinnan eräänä ongelmana on myös,
kuinka ihmisen aiheuttamat muutokset erotetaan luonnon
oman syklisyyden ja sukkession vaikutuksista. Lähivuosi
na pyritäänkin käynnistämään myös vuosittainen syklisyy
den seuranta. Erääksi tutkimuskohteeksi voisi soveltua
esim. mustikka, jonka biomassan, kukkimisen ja marjomi
sen seuranta voisi antaa tietoa kunkin vuoden kasvu-
olosuhteiden vaikutuksista kasvillisuuteen. Kaiken
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kaikkiaan tulevina vuosina resursseja tulevat sitomaan
paljon seurantasysteemin ja -menetelmien kehittely, jo
suunniteltujen seurantojen käynnistäminen ja perusinven
toinnit, jotka tuottavat ohessa myös runsaasti ekosys
teemiä koskevia tutkimustuloksia.

Lisätiedot: Tapio Lindholm, vet, luonnonsuojelu
tutkimusyksikkö, puh. 4028 262
Aira Kokko, vet, luonnonsuojelu
tutkimusyksikkö, puh. 4028 235
Katariina Mäkelä, vet, luonnonsuojelu
tutkimusyksikkö (vuoden 1991 alusta)

Kirjallisuutta:

EDC 1989. International Co-operative Programme on Integrated Monitoring. Field and

Laboratory Manuel. — National Eoard of Waters and Environment. Helsinki.

EDC 1990. Pilot Programme on Integrated Monitoring. 1 Annual Synoptie Report 1990.-

National Board of Waters and Environment. Helsinki. 88 s.

Lindholm. T... Airaksinen. 0.. Mäkela. K. & Tuoainen. S. 1988. Kotfsten yhdennetyn

seurannan alueen kasvillisuus. — Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto.

Sarja D. 1988(44); 1-117.

Airaksinen, 0., Lfndholm, 1’. & Mäkela, K. 1989. Metsäkasvillisuus ja puiden runko

jen jäklät Kotisten yhdennetyn seurannan alueella vuonna 1988. - Ymparistöminis—

teriö. Ympäristönsuojeluosasto. Selvitys 71: 1-33.

0
ETELÄ-SUOMEN ÄÄRNIOMETSÄKÄRTOITUS

Vanhojen metsien merkitys maamme uhanalaiselle lajistol
le tuli erityisen selvästi esille uhanalaisten eläinten
ja kasvien suojelutoimikunnan mietinnössä. Uhanalaisista
selkärangattomista 72, jäkälistä 49 ja sammalista 10
lajia elää pääosin aarniometsissä. Kuitenkin Etelä-
Suomen metsämaista lakisääteisen luonnonsuojelun piiris
sä on nykyisin vain 0.25 % ja tästäkin alle 100 vuotiai-
den osuus on 55,8 %. Mietinnössä todetaankin uhana
laisten lajien suojelun edistämiseksi olevan tärkeää
lisätä eteläisen Suomen suojeltujen vanhojen metsien
määrää. Tämän johdosta aloitettiinkin vuonna 1989
eteläisen Suomen aarniometsien selvitys ympäristöminis
teriön toimeksiannosta ja VYL:n luonnonsuojelututki
musyksikön toteuttamana ns. aarniometsäkartoituksena.
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Äarniometsäkartoituksen päätavoitteena on selvittää
Etelä-Suomen vanhojen luonnontilaisten metsien määrä ja
luonne. Koska luonnontilaisia metsiä lienee maassamme
hyvin vähän ja koska metsän luonnontilaisuus on kuiten
kin toisarvoinen tekijä uhanalaisten lajien esiintymisen
kannalta, on mukaan kartoitukseen otettu myös sellaiset
metsätaloudellisesti käsitellyt metsät, joissa metsän
rakenne ja ellöyhteisö on luonnon omien kehitysprosessi
en myötä palautunut lähelle luonnontilaista. Kartoitus
alueena on Oulu-Kaj aani-Kulimo -linjan eteläpuoleinen
osa Suomea.

Kartoitus aloitettiin syksyllä 1989 kyselytutkimuksena,
jonka tavoitteena oli saada tietoon tunnetut luonnon
suojelualueiden ulkopuoliset aarniometsäkohteet.
Kysely lähetettiin läänien, seutukaavaliittojen, kuntien
ja eräiden yhdistysten edustajille. Metsähallitus
kokosi tietoja omistamistaan aarniometsäkohteista
samanaikaisesti omilta yksiköiltään. Kyselyn tuloksena
on ilmoituksia kohteista saatu syyskuuhun 1990 mennessä
noin 550:stä alueesta (kuva la). Metsähallitus on
ilmoittanut kartoitukseen 96 aluetta (kuva lb). Vaikka
ilmoitettuja alueita onkin kohtalaisen paljon ei kyse
ole kovin suurista pinta-aloista sillä kohteiden keski-
koko on noin 20 hehtaaria.

A B
• • 1
• •
• •
••
••
—
• •••
•
• 1
• • •
••
—
• 1

4 8 12 16

Kuva 1. Aamiometsäkartoitukseen ilmoitettujen kohteiden lukumäärä liiäneittäin
(A) ja Metsähallituksen ilmoittamien kohteiden lukumäärä hoitoalueittain (B).

Kevään 1990 aikana tallennettiin ilmoitettujen kohteiden
tietoja tietokantaan ja paikannettiin alueet kartoille.
Varsinaiseen aarniometsärekisteriin on tähän mennessä
tallenettu osa Hämeen läänin kohteista ja pääosa val
tionmailla olevista kohteista. Muista kohteista on
tietokannassa vain sij aintitiedot.

Kesällä 1990 alkoitettiin kohteiden maastoinventointi.
Inventointia suorittivat Tapio Lindholmin ja Seppo
Tuomisen lisäksi harjoittelijat Jari Teeriaho ja Sampsa
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— Viitasaaren
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Lommi. Loppukesällä Lindholm ja Tuominen suorittivat
mets4ha11ituksen pyynnöstä metsähallituksen hakkuutoi
minnan alaisten aarniometsäkohteiden tarkastukset.
Näistä alueista raportoitiin ympäristöministeriön
luonnonsuojelutoimistolle, joka yhdessä metsähallituksen
tuotanto-osaston edustajien kanssa sopi alueiden tule
vasta käytöstä. Neuvottelujen seurauksena on muutamien
kohteiden hakkuista luovuttu. Myös joillakin yksityis
ten omistamilla hakkuutoiminnan alaisilla kohteilla
suoritettiin tarkastuskäyntej ä. Porvoon maalaiskunnan
Stensbölen alueella suoritettiin teliotarkastus, johon
osallistuivat myös yksikön uhanalaisekspertit Heikki
Kotiranta ja Ilpo Rutanen.

Alueiden inventointi on tämän vuoden aikana ollut
vahvasti esitutkimusluonteista. Oleellisena on pidetty
metodien kehittämistä vanhojen metsien tilan ja niiden
luonnonsuojeluarvon selvittämiseksi. Tämän vuoden
tietojen pohjalta on tarkoituksena laatia yleiset
inventointiohjeet, joiden avulla alueiden inventointi
voitaisiin tehdä läänien, kuntien ja piirien sekä
Metsähallituksen hoitoalueiden avustuksella. Tällöin
yksikössä voitaisiin keskittyä alueiden lajistollisiin
ja ekologisiin selvityksiin sekä aarniometsärekisterin
kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Lisätietoj a: vet, luonnonsuojelututkimusyksikkö
Tapio Lindholm, vet, puh 4028 262
Seppo Tuominen, vet, puh 4028 235

Kirjallisuus:

Komiteamletjntö 1985:43. Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutofmikunnan
mietintö. 1. Yleinen osa. - lue

0
ji



17

YSTÄVYYDEN PUISTON TUTKIMUKSET

Vesi—ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelututkimusyk
sikkö on käynnistänyt Ystävyyden puistossa kaksi tutki
mushanketta kesällä 1990. Maastotyövaiheen loppuun
ovat ehtineet Kuhmon metsien raskasmetalli- ja rikki
laskeumatutkimus, sekä satelliittikuvatulkintaan perus
tuva Ystävyyden puiston biotooppikartoitus. Tutkimuk
set palvelevat Ystävyyden puiston käytön ja hoidon
suunnittelua. Lisäksi niissä kertyy tietoa tulevan
tutkimuksen perustaksi sekä tietoa Kuhmon ympäristön
tilasta ja sen kehityksestä. Tutkimukset kuuluvat Suo
malais—neuvostoliittolaisen ympäristönsuojelun sekako—
mission luonnonsuojelutyöryhmän ohjelmaan vuodelle 1990
ja niiden toteutuksesta on oltu yhteistyössä neuvosto
liittolaisten tutkijoiden kanssa.

Kuhmon metsien raskasmetalli— ja rikkilaskeuman selvit
täminen on metsien tilan kannalta tärkeä ja akuutti
kysymys. Ilmatieteen laitoksessa laadittujen päästö
tietoihin ja säähavaintoihin perustuvien laskeumamal
lien mukaan laskeumat Kuhmon itäosissa ovat samaa luok
kaa kuin Itä—Lapin metsätuhoalueilla. Koska lähinnä
Kostamuksesta peräisin olevia päästöjä on tullut vasta
lyhyen aikaa, ei puustossa ole Kuhmossa vielä selviä
silminnähtäviä vaurioita. Toisaalta Lentuan itäran
nalla olevalla laskeuman mittausasemalla ei ole havait
tu hälyttäviä laskeumia. Suomussalmen ja Kuusamon
asemilla mitatut laskeumat ovat suurempia. Kuhmo on
kuitenkin laaja kaupunki, ja laskeumassa saattaa olla
suuriakin alueellisia eroja, joita yhdellä mittausase—
maila ei saada selville. Tästä johtuen on perustettu
koko Kuhmon kattava havaintoverkko. Neuvostoliittolai
set tutkijat laajentavat sitä Ystävyyden luonnonsuoje—
lualueen Neuvostoliiton puoleiseen osaan ja Kostamuksen
seudulle ensi kesänä.

Laskeumatutkimus perustuu kerrossammal- ja naavanäyt
teiden keruuseen ja niiden anaiysointiin. Kerrossam
malten avulla tutkitaan vuoden 1989 laskeumia. Koska
naavat ovat herkkiä ilmansaasteille, kertoo jo niiden
runsaus tai niukkuus ilman laadusta. Lisäksi analysoi—
maila niistä raskasmetalleja voi saada käsitystä pitem—
piaikaisesta kertymästä. Tutkimuksessa selvitetään
myös luonnontilaisten metsien ja erilaisten talousmet—
sien eroja raskasmetalli- ja rikkilaskeuman kerääjinä.

Sen lisäksi, että tutkimuksessa saadaan tietoja lima—
peräisten saasteiden määristä Kuhmon eri osissa, kertyy
myös tietoa siitä, miten suojelualueiden metsät eroavat
hoitometsistä. Toisaalta saadaan tietoa sammalten
kasvusta käsitteiyltään erityyppisissä metsissä,
toisaalta liakkuun aiheuttamista pieniimastomuutoksista
ja niiden merkityksestä esimerkiksi naavoiile.
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Ystävyyden puiston biotooppikartoituksessa on tavoit
teena toisaalta kerätä perustietoa suojelualueen luon
nosta, toisaalta tutkia satelliittikuvien käyttömahdol—
lisuuksia luonnonsuojelualueiden tutkimuksessa yleensä.
Käytössä on Landsat 5 -satelliitin 5.6.1988 kuvaama 7-
kanavainen TM—kuva, jossa erotustarkkuus on 30 x 30 m.
Kuvan kattama alue on 180 x 180 km, josta n. puolet on
Suomen ja puolet Neuvostoliiton puolella. Kuva ulottuu
hyvän matkaa Kostamuksen itäpuolellekin, ja sitä
voidaan käyttää myös mahdollisten metsävaurioiden laa
juuden selvittämiseen.

Satelliittikuvan tietoja verrataan maastossa tutkittui
hin homogeenisiin tukialueisiin, joiden perusteella ku
van informaatiota voidaan yleistää myös alueille, joita
ei maastossa tutkita. Tukialueilta on tehty mo
nipuolisia mittauksia puuston määrästä ja rakenteesta
sekä pintakasvillisuudesta. Lisäksi pieneltä alueelta
Juntinvaaran itäpuolelta Elimyssalon länsireunalla on
tehty Metsähall ituksen luonnonsuojelualuetoimistossa
käytetyllä menetelmällä kasvillisuuskartta, jota verra
taan satelliittikuvaan. Näin yritetään selvittää
minkälaiset kasvillisuuskuviot voidaan erottaa satel
liittikuvista. Samoin verrataan satelliittikuvaan sa
man alueen metsätalouskarttaa. Paitsi Suomen puolella
voidaan tulkinnan tuloksia käyttää myös Neuvostoliiton
puoleisessa osassa Ystävyyden luonnonsuojelualuetta.
Satelliittikuvien tulkintaan kehitettäviä menetelmiä
käytetään myös Suomen eteläpuoliskossa meneillään ole
van aarniometsäinventoinnin yhteydessä.

Lisätiedot: Raimo Heikkilä, vet, luonnonsuojelututki—
musyksikkö, puh. 4028 319

0
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VESI-SILMU KÄYNNISTYNYT

Suomalaisessa ilmakehän muutosten tutkimusohjelmassa,
SILMUssa, on tällä hetkellä 8 osahanketta, jotka käsit
televät suoranaisesti vesiä. Tämän lisäksi myös muissa
S1LMUn osaohjelmissa on hankkeita, jotka liittyvät kiin
teästi vesiasioihin. Erityisesti tämä koskee suo-SILMUÄ.

Asiantuntijat ovat melko yksimielisiä siitä, että
suurimmat muutokset havaitaan valuma-alueella tapahtu
vissa prosesseissa. Valumien vuodenaikaisrytmi saattaa
oleellisesti muuttua, mikä puolestaan vaikuttaa eri
aineiden huuhtoutumiseen. Yksi SILMUn osaprojekteista,
jota toteutetaan VYL:ssa, käsittelee metsävaltaisilla
valuma-alueilla tapahtuvia hydrologisia ja aineiden
kiertoon liittyviä muutoksia. Hankkeen vastuulliset
johtajat ovat Pertti Seuna (liydrologia) ja Juha Kämäri
(aineiden kierto). Sen sijaan maatalousalueilla tapahtu
via muutoksia ei toistaiseksi SILMUssa tutkita. Tarkoi
tus on kuitenkin paikata tämä puute, koska näillä
alueilla muutokset esimerkiksi ravinteiden huuhtoutumi
sessa voivat olla hyvinkin merkittäviä.

Järviä tutkitaan viidessä tutkimushankkeessa: (1)
Ilmastonmuutoksen vaikutus järven lämpötilaoloihin
(HY); (2) Ilmaston muutokset järvisedimenttien ja
dyynistratigrafian kuvastamina j ääkauden jälkeisenä
aikana Suomessa (HY); (3) Ilmakeliän muutosten vaikutuk
set vesistöjen huilenkiertoon (HY); (4) Humusjärvien
happamoitumista säätelevät prosessit(VYL); (5) Ilmasto-
muutosten, ilman epäpuhtauksien ja valuma-alueen maan-
käytön vaikutus järviekosysteemeihin (VYL). Humusjärviä
koskevan tutkimusliankkeen vastuullinen johtaja on Pirkko
Kortelainen ja toisen VYL:n järvihankkeen Lea Kauppi.
Viimeksi mainitun pääasiallinen sisältö on järvissä ta
pahtuvien muutosten matemaattinen mallintaminen. Hanket
ta täydennetään ensi vuonna niin,että se kattaa myös
hydrologiset muutokset. Hydrologian toimiston panos on
tässä keskeinen.

Itämeressä tapahtuvia muutoksia tutkitaan kahdessa
hankkeessa: Ilmaston muutosten vaikutus Itämeren hydro
grafiaan (MTL), ja Pohjoinen Itämeri arktisena ekosys
teeminä: ulappaekosysteemin elinstrategiat (HY).

Lisätiedot: Lea Kauppi, vet, puh. 4028 339
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MITEN RÄHKASUO TOIMII 7

VYL:n luonnonsuojelututkimusyksikössä sai kesän kynnyk
sellä loppusilauksensa tutkimuskokonaisuus, joka alkoi
jo vuosia sitten. Soiden ojittaminen oli vauhdissaan
kun keväällä 1975 aloitin tutkijanurani suoekosysteemin
salojen selvittäjänä. Tämä tapahtui tutkimushankkees
sa, joka oli osa Helsingin yliopiston Lammin biologisen
aseman fyysisessä ja henkisessä piirissä toiminutta
tutkimushanketta, jota virallisesti kutsuttiin nimellä
“Luonnontilaisten ja ojitettujen soiden vertaileva
ekosysteemianalyysi”.

Jo 70-luvun alkupuolella, tarkemmin talvella 1972-1973
valmisteltiin Metsäntutkimuslaitoksen suontutkimusosas
tolla suunnitelmaa luonnontilaisten ja metsänparannus
käsiteltyjen soiden ekosysteemin vertailemiseksi.

Tutkimukset olivat alkaneet tämän suunnitelman pohjalta
suppeina 1973. Ekosysteemi toimi tutkimuksen työmalli
na ja suot olivatkin keskeinen ja perusteltu ekosystee
mi tutkimuksen kohteena, sillä tutkimuksen alkaessa oli
suonojittajan käynnistämä ja metsänkasvuun tähtäävä
sukkessio alkanut yli 3 miljoonan suohelitaarin alalla,
ja ojitustoiminta jatkui kiivaana. Aikaa on kulunut ja
niinpä tällä hetkellä Suomen 10 miljoonasta suohehtaa
rista on jo kuutisen miljoonaa ojitettu ja pääosin
metsätalouden tehostamiseksi. Q
Nämä edeltäneet kokeilut kiteyttivät omiksi kysymyksen
asetteluikseni keidasrämeen kasvien kasvurytmin kuvauk
sen ja sen selittämisen. Käytäntö toi siihen sitten
tosin mukaan suon ekologian yleistä tutkimista ja se
littämistä. Tutkimuksen± ovat siten olleet toisaalta
kasvien biologian tutkimista ja toisaalta suon fyysisen
ympäristön tutkimista. Ennenkaikkea jälkimmäiseen on
ollut merkittävää, se että Lammin seudun soiden rakenne
ja sukkessio on ollut verrattain hyvin tutkittua.

Tämän lopulta pitkäksi venähtäneen ja muihin tehtäviin
rönsyilleen ja luonnonsuoj elututkimusyksikössä loppuun
saatetun hankkeen loppunäytöksenä esitettiin matemaat
tis—luonnontjeteelljsessä osastossa 25.5. 1990 tarkas
tettavaksi väitöskirjani Environmental control of the
growth of Sphagnum fuscum and dwarf slirubs on raised
bog Laaviosuo, southern Finland.
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Tässä aiheeltaan suoekologisessa kasvitieteen alaan
kuuluvassa väitöskirj atyössä tutkittiin keidasrämeen
kenttä- ja pohjakerroksen tärkeimpien kasvien, varpujen
ja ruskorahkasammalen, kasvua ja keskeisimpien ympäris
tötekijöiden vaikutusta niihin.

Keskeisimpinä tuloksina voidaan pitää seuraavia seik
koja:
Varpujen kesänaikainen kasvu määräytyi sellaisenaan
suurelta osin kasvien omasta sisäisestä säätelystä,
vain kasvukauden keskellä oli jakso, jonka aikana
kasvunopeutta säätelee vain lämpötila. Kun varpukasvi
en pituuskasvua selvitettiin Harin lämpötilariippuvuu
teen ja kasv±n omaan säätelyyn perustuvan dynaamisen
kasvumallin avulla saatiin parhaimmillaan runsaat 80 %
kasvusta selvitettyä. Kasvun määrä suovarvuilla on
kuitenkin vähäinen, koska käytettävissä olevat ravinne
varat ovat niukat.

Lämpötilalla on myös negatiivinen puolensa, kesäisten
yöpakkasten seurauksena kasvavat versot paleltuvat ja
tuhoutuvat. Tuhoutuneiden versojen tilalle kasvaa
uusia, jotka nekin voivat paleltua. Varvuilla on
voimakas kyky tuottaa leposiimuista tai lyhytversoista
uusia versoja. Halloilla on huomattavan suuri merkitys
suokasvien ekologiaan, sillä hallat voivat pudottaa
suon nettoperustuotantoa jopa puoleen. Lisäksi hal
loilla on suuri merkitys varvikon rakennetta muovaavana
tekijänä. Suovarvuilla näyttää olevan kuitenkin ihme
teltävän hyvä kyky toipua hallavaurioista.

Keidassuon kosteusolosuhteita tutkittaessa todettiin
suon pinnan kosteuden määräytyvän etupäässä suoveden
syvyyden perusteella. Lisäksi selvitettiin aikaisemmin
heikosti tunnettuja eroja mättäiden ja kuljujen hydro
logisissa olosuhteissa ja niiden muutoksissa.

Suon pinnan kosteusolosuhteilla on suuri merkitys
rahkasammalten esiintymiselle ja kasvulle. Mättäitä
muodostava ruskorahkasammal kykenee hyödyntämään sen
niukan kosteuden, mitä suovedestä nousee. Kapillaari
sena systeeminä tehokas mätäs on muodostunut samaisen
kasvin jäännöksistä. Vain kuivimpien kausien aikana
mätäs on ruskorahkasammalelle liian kuiva. Tällöin
rahkasammalen kasvu hidastuu. Kosteusolosuhteiden
parantuessa rahkasammalen kasvu elpyy. Näin kasvussa
on havaittavissa selvät alkukesän ja alkusyksyn tehok
kaan kasvun ajankohdat.

Keidassuon kasvien kasvun tutkiminen osoitti, että ne
ovat biologisesti voimakkaita ja niiden ekologiassa
piilee suoekosysteemin perustoiminnat. Sphagnoekologi
seen tietämykseen tulisi perustaa myös ajankohtaistuvat
ja VYL:n luonnonsuojelututkimusyksikön ja koko VYH:n
toiminnan kannalta tärkeät soiden luonnontilan palaut
tamishankkeet. Tätä toimintaa saatetaan tarvita luon



22

nonsuojelunäkökohtien lisäksi myös maamme huilitaseen
tasapainottamiseksi. Nämä näkökohdat tekevät tutkimus-
tulokset tärkeiksi, vaikka se lähtökohta, so kaTujen
soiden metsänparannustoiminta, millä tutkimukset aloi
tettiin onkin jo aiheesta vaipunut unholaan.

Lisätiedot: Tapio Lindholm, vet, luonnonsuojelu
tutkimusyksikkö, puh. 4028 262
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PITKÄT GEOFYSIKAALISET HÄVÄINTOSÄRJÄT ITÄMEREN
VÄLUMÄ-ÄLUEELLÄ

Itämeri ympäröivine valtioineen sijaitsee alueella,
jossa ilmastomuutoksen vaikutusten arvioidaan kulminoi
tuvan. Pitkien havaintosarjojen analysointi alkoi
pääosin 1980-luvun alussa. Jääoloja ilmentäviä sarjoja
on hyödynnetty jo 1800-luvulla. Jäätymis- ja jäänläli
tösarjojen arvo ilmastonvaihteluiden kuvaajina oli jo
tuolloin merkittävä. Sarjojen eräs ensimmäisiä analysoi
jia oli Gustaf Hällström (1775-1844), joka julkaisi
1839 tutkimustensa tuloksia. Hänen tuolloinen johtopää
töksensä oli, ettei kuluneen sadan vuoden aikana ollut
yhteneväistä trendiä havaittavissa vaan muutokset oli
tulkittava paikallisiksi. Tällä hetkellä vanhimmat
tunnetut yhtenäiset käytettävissä olevat jäähavaintosar
jat ulottuvat vuoteen 1693.

Mitä kertovat pitkät havaintosarjat muutoksista kulunei
den viimeisen sadan vuoden ajalta alueella?

Itämeren lämpö- ja jääoloista voidaan mainita seuraavaa.
Pintalämpötila on kohonnut keskimäärin 1°C ja jääpeite
aika lyhentynyt 20-30 vrk. Nouseva suunta on mitattu
myös syvän veden lämpötilalle (0,6 - 2,7°C) ja suolai
suudelle (0,8-1,7 0/) Happipitoisuus on puolestaan
laskenut ( 2 ml/l). Viimeisen kahdensadan vuoden
aikana jääpeitteen keskimääräinen ala on vähentynyt
240 000 km2 :sta 180 000 km2 :iin.

Myös sisävesien jääpeiteaika on lyhentynyt kaikilla
mittauspaikoilla selvimmän esimerkin löytyessä Tornion
joelta, jossa esim. jäänlähtö tapahtuu nykyisin runsaat
kaksi viikkoa aikaisemmin kuin 1700-luvun alussa.

Pitkiä sadehavaintosarjoja on myös olemassa Itämeren
ympäristöstä. Sarjat osoittavat lievää sademäärien
kasvua Tanskassa, Ruotsissa ja Virossa. Etelä-Suomen
sademäärät puolestaan ovat olleet lievässä laskussa.
Jäätiköiden osalta on käytettävissä ollut vain yksi
pitkä sarja. Tämä Norjassa sijaitsevan Epåbreen jäätikön
reuna on vuodesta 1890 perääntynyt 1050 m.

Vesistöjen vuotuiset keskivirtaamat ilmentävät Suomessa
lievää virtaamien kasvua. Aiheutuuko kasvu ilmastomuu
toksesta ei ole varmasti tulkittavissa. Yhtä vaikeaa
tulkinta on Nevan, Niemen, Göta-, Odra- ja Veiksel
-jokien osalta. Talvivirtaamien on Suomessa sensijaan
selvästi todettu lisääntyneen jopa n. 20 %.

Lisätiedot: Risto Lemmelä, hyt, puh. 19291

Kirjallisuutta:
Lemme1, R. 1990. Long hydrological BerfeB In the Baltic Sea Area.

Second World Clfmate Conference, Geneva - 29 Oct. - 7 Nov. 1990.
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BÄLÄTONIN VIRTÄUSMALLI

VYH ja VITUKI (Unkarin Vesitalouden Tutkimuskeskus) aloit
tivat vuonna 1985 yhteisen projektin numeeristen virtaus
ja vedenlaatumallien kehittämiseksi. Projekti on toteutet
tu KTM:n organisoiman tieteellis-teknisen yhteistyön
puitteissa. Yhteistyön lähtökohta ja motivointi oli
pelkistettynä seuraava: VITUKI:lla on vahva teoreettinen
tieto numeerisessa hydrauliikassa, matematiikassa ja
atk-tieteessä (etenkin PC-sovelluksissa), VYH:lla on
virtausmittauskalusto ja kokemusta mallien kehittämisestä
ja soveltamisesta. Lisäksi molemmat osapuolet tarvitsevat
työkaluja vesistövaikutusten arviointiin.

Projektin ensimmäisen vaiheen aikana toteutettiin mit
tausohjelma Balatonilla ja Säkylän Pyhäjärvellä. Tällöin
päästiin suomalaisten ja unkarilaisten mallien vertailuun
keskenään ja suhteessa mittaustuloksiin. Tulokset esitel
tiin Helsingissä syyskuussa 1988 pidetyssä seminaarissa.
Projektia päätettiin jatkaa vuosille 1989-1991 sekä syven
tää yhteistyötä kahdella pitkällä vierailulla. Näistä en
simmäisen tein Budapestiin hulitikuusta 1989 kesäkuuhun
1990. Toista vierailua toteuttaa Janos Jozsa hydrologian
toimistossa ja se jatkuu ensi vuoden lokakuuhun.

Oman vierailuni aika sisälsi valtavat mullistukset Un
karissa ja sen ympärillä. Politiikka oli läsnä joka
iaikassa ja ravisteli työyhteisöjä ja niiden työkykyä.
Malliprojekti eteni kuitenkin tasaista tahtia ja rakentui
tiiviin mittausohjelman pohjalle. Tunnekuohut olivat pro
jektissa pieniä yliteiskuntaelämään verrattuna, mutta
joitakin järkytyksiä saatiin kuitenkin kokea, kuten
helposti tapahtuu teoriaa ja todellisuutta verrattaessa.
Balatonilla toteutettiin kolme n. kuukauden havaintojak
soa, joissa mitattiin virtauksia, tuulta ja sedimentin
kulkeutumista.

Tulos malli- ja mittaustulosten vertailusta oli seuraavan
lainen. Virtausmallien sovelluksissa on yleensä käytetty
lähtöoletuksena sitä, että tuuli ja siitä aiheutuva kitka
voima on tasaisesti jakautunut yli laskenta-alueen ts.
siinä ei oteta huomioon paikallisia eroavaisuuksia vaan
ainoastaan ajallinen vaihtelu. Tämä osoittautui matalan
järven tapauksessa vääräksi lähtökohdaksi. Balatonin
länsipäässä, jonka virtauskenttä on tunnettava mm. sedi
mentin ruoppausten suunnittelussa, mitatut virtaukset
olivat päinvastaisia ensimmäisten mallisovellusten anta
mien tulosten kanssa. Näin tapahtui etenkin tärkeimpien
sedimenttejä kuljettavien myrskyjen aikana. Korjaus saa
tiin aikaan pienentämällä oleellisesti tuulikitkaa tuulen
yläpuoleisen rannan tuntumassa, mikä sinänsä on aivan
loogista (kuvat 1 ja 2). Vaikutus on peräisin rannan ja
sen maastomuotojen aiheuttamasta varjostuksesta sekä
ehkä vielä enemmän aallokon aiheuttamista pinnankar
keuseroista altaan eri osien välillä.

Ensimäisen karkean tuulikitkamuunnoksen jälkeen aloitet
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tim työskentely laskennallisten tuuli- ja aaltomallien
kehittämiseksi. Niitä tullaan käyttämään järvien lisäksi
mm. matalilla rannikkoalueilla, joiden virtausten mallit
tammen on keskeistä operatiivisen mallin kehittämi
sessä öljyntorjuntaa ja meripelastusta varten.
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Kuva 1. Balatonin länsipään laskettu virtauskenttä
tasaista tuulikenttää käyttäen.
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Kuva 2. Laskettu virtauskenttä tuulimuunnoksen jälkeen.
Tuulikitkaa on pienennetty noin kilometrin levyisellä
vyöhykkeellä pohjoisen puoleisella rantaosuudella. Vas
taavissa tuulitilanteissa rekisteröityjä tyypillisiä
rannanläheisiä virtauksia on merkitty kuvaan.

Lisätiedot: Juha Sarkkula, hyt, puh. 7314 267
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RUUKIN KOEÄSEMÄN ROUTÄTUTKIMUKSISTÄ

Vesi- ja ympäristöhallituksen Ruukin pohjavesiasema si
jaitsee n. 40 km Oulusta lounaaseen hiekkaisella mänty
kankaalla. Pohjavedenpinta on n. 2 metrin syvyydessä.
Aseman pohjvedenkorkeuslimnigrafin läheisyyteen tasai
sen n. 20 m x 20 m aukean keskelle asennettiin talvella.
1988 maanlämpötilamittausasema routatutkimuksia varten.
Samalla paikalla mitataan lisäksi meteorologisia para
metreja (ilman lämpötila, ilman kosteus, tuulen nopeus,
giobaalisäteily, nettosäteily), roudan syvyyttä mety
leenisiniputkilla, lumen syvyyttä ja maaperän kokonais
kosteutta (= jää + sula vesi) neutronimenetelmällä.
Syksyllä 1989 Oulun yliopisto alkoi mitata samalla pai
kalla jätyneen maan sulan veden määrää TDR-tekniikalla
sekä maaperän lämmönjohtavuutta. TDR-tutkalla mitataan
maaperän dielektrisyysvakiota. Sula vesi pystytään mit
taamaan, koska sen dielektrisyysvakio on noin 20-kertai-
nen jään ja maa-aineksen dielekrisyysvakioihin verrat
tuna’

Kuvassa la on esitetty mitattuja maanläpötilaprofiileja
sekä kuvassa lb kosteusprofiileja talvelta 1989 — 1990.
Marraskuussa routaa ei vielä ollut havaittavissa, helmi
kuun alussa roudan syvyys oli metyleenisinihavaintojen
mukaan maksimissaan (118 cm) ja toukokuun alussa routaa
ei enää ollut havaittavissa. Toukokuun lämpötilaprofii
lissa havaitaan kylmä vyöhyke 70 cm syvyydessä ja sen
alapuolella. Routa on sulanut ensin vyöhykkeen ylä- ja
alapuolelta ja viimeisenä tältä vyöhykkeeltä. Vastaavan
ajankohdan kosteusprofiilista havaitaan, että tämä kyl
mä kerros on pidättänyt itseensä sulamisvesiä ja estä
nyt niiden suotautumisen pohjaveteen. Roudan kasvukau
tena ylempien kerrosten kosteus on kasvanut ja alempien
pienentynyt.

0

Kuva 1. Ruukissa mitattuja maaperän lämpötila- (a) ja
kosteusprofiilej a (5).
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Ruukin asemalla ja lisäksi kolmella Oulun yliopiston
koealueella testataan fysikaalisten routamallien sovel
tuvuutta erilaisiin maalajeihin. Testattavia malleja
ovat hydrodynaamiset PROBE- ja SOIL-mallit sekä lämpö-
tekniset laskentaohjelmistot ÄDINÄT ja TDHC. Hydrodynaa
misissa malleissa kuvataan sekä lämmön että veden kul
keutuminen maaperässä differentiaaliyhtälöillä, lämpö
teknisissä ohjelmistoissa ei kuvata veden liikkeitä maa-
perässä. Kaikissa malleissa huomioidaan veden faasimuu
tokset. Mittauksin selvitetään malleissa käytettävien
parametrien vaihtelua maaperässä. Tämän jälkeen testa
taan mallien herkkyyttä näiden parametrien vaihteluille.

Keskeisiä parametrejä ovat sulan veden määrä jäätynees
sä maassa, josta myös routaantuneen maan vedenjohtavuus
riippuu, ja maaperän lämmönjolitavuus. TDR-mittausten
alustavien tarkastelujen perusteella sulan veden määrä
routakerroksessa talvella 1989 — 1990 oli 4 — 5 % tila
vuudesta. Kokonaisvesipitoisuus j äätyneessä kerroksessa
oli keskimäärin 9 % tilavuudesta; pintakerroksessa 0 —

30 cm kosteus oli suurempi. Lämpötila- ja kosteusmit
tauksia vertaamalla voitiin havaita, että kaikki kerrok
sen vapaa vesi jäätyy hyvin lähellä 0 °C asteen alapuo
lella ja sulan veden määrä pysyy melko vakiona tämän
jälkeen koko routakauden, vaikka maaperä vielä kylmenee.

Mittauksia asemilla jatketaan laajemman aineiston kerää
miseksi mallien testaamista varten. Malleilla voidaan
jatkossa tutkia ympäristössä tapahtuvien muutosten mm.
ilmaston lämpenemisen vaikutusta routailmiöön. Ilmatie
teen laitos on myös jatkossa kiinnostunut mikroilmasto
mallin soveltamisesta Ruukin koealueelle.

Lisätiedot: Leena Huttunen, hyt, puh. 1929 563
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METSÄNLANNOITUS VESISTÖJEN REHEVÖITTÄJÄNÄ

Kalliojärven tutkimusalueella Juupajoella on seurattu
käytännön metsänlannoitusalueen ravinnehuuhtoutumia ja
huuhtoutumien vaikutuksia polyhumoosiseen (väriluku 100
mg Pt 1-1) metsäjärveen. Järven koko on 25 hehtaaria,
keskisyvyys 4,4 metriä ja suurin syvyys 13,0 metriä.
Valuma-alueesta, jonka koko on 284 hehtaaria, lannoitet
tim kolmannes heinäkuun lopulla 1988. Käytetyt lannoit
teet olivat metsän NP -lannos (fosforia 18 kg ha’,
typpeä 150 kg ha1), jonka levitysala oli 74 ha, sekä
suometsän PK -lannos (fosforia 39 kg ha ), jonka levi
tysala oli 26 ha.

Valuma-alueelta järveen tuleva fosforikuormitus oli
83,4 kg ensimmäisenä lannoituksen jälkeisenä vuonna.
Lannoituksen osuudeksi arvioitiin yli 60 kg. Noin 80 %
kokonaiskuormituksesta oli leville heti käyttäkelpoista,
liukoista fosfaattifosforia. Pääosa (70 %) fosforikuor
mituksesta huuhtoutui helmi - huhtikuussa. Tulosten
mukaan kivennäismaalle levitettyä fosforia ei huuhtoutu
nut lainkaan. Tämän perusteella kaikki lannoitteista
huuhtoutunut fosfori oli peräisin soilta. Tämä merkitsi
si, että lähes 7 % soille levitetystä fosforista olisi
huuhtoutunut ensimmäisen vuoden aikana. Näin suureen
huuhtoutumiseen on vaikuttanut vesiliukoisen fosforin
suuri osuus lannoitefosforista (20 %), sääolosuhteet
sekä mahdollisesti se, että kyseessä oli jatkolannoitus.

Heti lannoituksen jälkeen lannoitettujen alueiden
valumavesien ammonium- ja nitraattityppipitoisuudet
olivat korkeita (suurin kokonaistyppipitoisuus 18 mg 1
1 ), mutta tasaantuivat muutamassa viikossa. Lannoitus
lähes kaksinkertaisti valuma-alueelta huuhtoutuneen
keskimääräisen typpikuormituksen luonnontilaiseen
metsämaa-alueen huuhtoutuma-arvioon verrattuna. Lannoi
tuksen arvioitiin lisänneen typen huuhtoutumia 7 - 15
kg lannoitushehtaaria kohti ensimmäisenä lannoituksen
jälkeisenä vuonna. Tämä vastaa 5 - 10 % lannoitteena
levitetystä typestä.

Kalliojärvi oli rehevyysluokitusten perusteella rehevä
ensimmäisenä lannoituksen jälkeisenä kasvukautena (kes
kim. a-klorofyllipitoisuus 10,5 pg 11). Voimakas rehe
vöitymisvaihe keskittyi kevääseen, jolloin suurin
havaittu a-klorofyllipitoisuus oli 34 pg l . Mallitar
kastelun avulla rehevyystason arvioitiin olevan ilman
lannoituksia oligotrofian ja mesotrofian rajoilla.
Kirjallisuudesta kerättyjenjärvena-klorofyllipitoisuut
ta kokonaisfosforipitoisuuden avulla ennustavien kaavo
jen käyttökelpoisuus ensimmäisen vuoden aineistoon oli
huono. Kaavojen tulokset poikkesivat toisistaan ja yliar
vioivat todellisuutta havaitulla keskimääräisellä koko
naisfosforipitoisuustasolla. Huuhtoutuman typpi-fosfo
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risuliteen aleneminen ja voimakas keväinen kuormitus
ovat voineet vaikuttaa Anabaena flos-aguae -sinilevän
runsastumiseen j ärvessä loppukesällä.

Typen osalta lannoitteiden huuhtoutuminen näyttää miltei
lakanneen. Sen sijaan lannoitefosforin huuhtoutuminen
jatkuu edelleen. Tänä syksynä on fosforipitoisuus
lannoi-tetulta suovaltaiselta valuma-alueelta tulevassa
vedessä 320 pg 1’; noin 15-kertainen lannoittamattomaan
alueeseen verrattuna.

Lisätiedot: Matti Saura, Tavy, puh. 931-2420111

Kirjallisuutta:
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VEDEN LAATU JA REHEVYYS ITÄISEN SUOMENLAHDEN SUOMEN
PUOLEISESSA OSASSA

Syksyllä 1987 itäisellä Suomenlahdella havaitut voimak
kaat sinileväkukinnat osoittivat, että itäisen Suomen
lahden korkeasta relievyydestä ja leväkukintoja aiheutta
vista tekijöistä tarvitaan entistä yksityiskolitaisempaa
tietoa.

Suomen alueelta peräisin olevan kuormituksen vaikutukset
ovat laajimmillaan lopputalvella ja keväällä heti
jäiden lähdön jälkeen. Tämä johtuu siitä, että Kymijoen
vesi yhdessä siihen sekoittuneiden jätevesien kanssa
leviää talven ja alkukevään aikana laajalle alueelle
jään ja suolaisemman murtoveden välissä.

Kymijoen vaikutus ei kuitenkaan riitä selittämään
neljäkymmentä kilometriä idempänä olevan Virolahden
edustan kolionneita talviaikaisia ravinteiden, erityises
ti typen, pitoisuuksia. Todennäköisesti ilmiön aiheut
taa Suomenlahden itäisimmistä osista jään alla länteen-
päin leviävä vesi, jonka ravinnepitoisuuksia nostaa
Nevajoesta ja Leningradista peräisin oleva kuormitus.

Kesän ja syksyn rehevyys määräytyy pääasiassa sääolojen
mukaan. Lämmin ja heikkotuulinen kesä aiheuttaa voimak
kaan lämpötilakerrostuneisuuden, joka estää pohjan
läheisyyteen kertyneiden ravinteiden pääsyn pintaan.
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Mikäli kesällä kuitenkin on ajoittain kovia tuulia,
vesimassa sekoittuu syvältä ja ravinteita pääsee pinta-
kerrokseen nostamaan levätuotantoa.

Pohjoisen ja lännen puoleisten tuulten seurauksena voi
pintaan kummuta pohjan läheltä kerralla suuria ravinne
määriä, jotka aiheuttavat levien massaesiintymiä.
Suomenlahden itäisimmissä osissa kehittyneiden kukinto
jen leviäminen Suomen aluevesille on mahdollista etenkin
syksyllä, jolloin tutkimustulosten mukaan idästä suun
tautuvat virtaukset ovat vallitsevia.

Itäisen Suomenlahden Suomen puoleisen osan rehevyydessä
ei voi havaita 1980-luvulla selkeää ja jatkuvaa nousua.
Kuitenkin vuosien 1987 ja 1988 loppukesät ja syksyt
näyttävät olleen rehevämpiä kuin muu 1g80-luku. Ravin
nepitoisuuksien perusteella rehevyys lisääntyi selvästi
1970-luvulla. 1980-luvulla on päinvastoin todettu
fosforipitoisuuksien laskua.

Suomenlahti, etenkin sen itäisin osa, on voimakkaasti
kuormitettu ja ravinnepitoisuudet ovat varsin korkeita.
On todennäköistä, että levänkasvulle suotuisissa oloissa
haitallisia kukintoja tulee itäisellä Suomenlahdella
esiintymään jatkossakin.

Edellä esitetyt tulokset perustuvat itäisen Suomenlahden
Suomen puoleisen osan seuranta-aineistoihin sekä vuonna
1987 aloitettuun erityisselvitykseen, jossa tutkitaan
alueen poikkeuksellisen rehevyyden riippuvuutta kuormi
tus-- ja virtausoloista. Tutkimusta toteutetaan vesi
ja ympäristöhallituksen ja Kymen vesi- ja ympäristöpii
rin yhteistyönä. Ympäristöministeriö osallistuu hank
keen rahoitukseen.

Elokuussa 1990 järjestettiin yhteistyössä neuvostoliit
tolaisten tutkijoiden kanssa tutkimusretki, joka kattoi
myös Itä-Suomenlahden Neuvostoliiton puoleisen osan.
Matkan tulokset julkaistaan loppuvuodesta 1990.

Lisätiedot: Heikki Pitkänen, vet, puh. 90-4028 319
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AINEVIRTAAMÄ-ÄRVIOIDEN TÄRKKUUDEN JA TOI STETTÄVUUDEN
ARVIOINTI

Luotettavien ainevirtaama-arvioita tarvitaan haja
kuormituksen määrän arvioimiseksi, erilaisten vesien
suoj elutoimenpiteiden tehokkuden havaitsemiseksi sekä
pitkäaikaisissa virtaavien vesien seurannassa. Suurten
virtaama-ja pitoisuusvailitelujen vuoksi erittäin tark
kojen ja toistettavien arvioiden saamiseksi on eräissä
tapauksissa rakennettu automaattiset, j atkuvatoimiset
mittauslaitteet. Virtaaman osalta tämä voidaan tehdä
laajamittaisestikin ja on rutiiniluontoista toimintaa,
mutta veden laadun (konsentraatioiden) osalta se on
mahdotonta tai ainakin se vaatii liian paljon resursseja
toimiakseen laaj amittaisesti.

Kun suunnitellaan uutta tutkimus- tai seurantahanketta
(tai muutetaan vanhaa), on aluksi suunniteltava näyt
teenottostrategia, jonka avulla saadaan riittävän
tarkka (=liarhaton) ja toistettava (liajonna1taan pieni)
estimaatti todellisesta kuormituksesta. Käytännössä
strategian suunnittelu vaatii riittävän tiheän, mielui
ten tasavälisen, pitoisuusaineiston keräämistä riittävän
pitkän ajan (> 1 vuosi).

Liittyen maatalouden aiheuttaman kuormituksen arvioin
tiin pienien edustavien valuma-alueiden avulla tiheää
virtaamapainotteista näytteenottoa suoritettiin Löytä
neenojalla ja Savijoella kummallakin kahden vuoden
ajan. Havaitusta pitoisuusaineistosta muodostettiin
tunneittainen aineisto lineaarisesti interpoloimalla.
Yhdistämällä tämä havaittuun tunneittaiseen virtaama
aineistoon saatiin tunneittainen ainevirtaama-aineisto.
Tähän aineistoon verrattiin sitten Monte Carlo -simu
loinnin avulla muodostettuja eri näytteenottotiheyksiin
ja -strategioihin perustuvia tiedostoja. Näin voitiin
vertailla erilaisten toteutettujen näytteenottojärjes
telmien tarkkuutta ja toistettavuutta ja toisaalta myös
pystyttiin kehittämään uusia järjestelmiä, joiden
tarkkuus ja toistettavuus on entistä parempi kuitenkin
siten, ettei näytemäärä merkittävästi kasva.

Lisätiedot: Seppo Rekolainen, vet, puh. 4028 325.

Kirjallisuutta:

Rekolainen. S. . Posch. M. Kamäri. J. and Ekholm. F. 1990. Evaluation of the

accuracy and precision of annual phosphorus load estimates from two agricultural

basins in Finland. Submitted to the Journal of Hydrelogy.



32

VESIIWGIENIAN TUTKIMUS

Vedessä saattaa esiintyä tauteja aiheuttavien mikrobien
eri lajeja niin runsaasti, että niiden kaikkien määrit
täminen on käytännössä mahdotonta. Mikrobeja ei voida
aina osoittaa vedestä, mutta ne voivat yhtäkkiä ilmaan
tua sinne epidemiologisesta tilanteesta riippuen.
Esimerkkinä tästä on Suomen vuoden 1984 polioepidemia,
joka sattui 20 vuoden tauon jälkeen. Tapaus vahvistaa
käsitystä, että kaikkien veden välityksellä leviävien
alkueläinten, bakteerien ja virusten suora määrittäminen
ei ole seurannassa tarkoituksenmukaista. Sen sijaan
ulostesaastutuksen seuraamista vesissä on edelleen
j atkettava.

Veden välityksellä leviävien tautien tartuntariskiä
arvioidaan määrittämällä vedestä ihmisen ja tasalämpöis
ten eläinten ulosteissa normaalisti esiintyvät ulos
tesaastutuksen indikaattoribakteerit mm. lämpökestoiset
koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit.
Indikaattoribakteereihin perustuvien normien avulla on
ratkaisevasti vähennetty ihmisten sairastumista veden
välityksellä leviäviin tauteihin.

Hygienian indikaattoribakteerien j a bakteerivirusten
esiintymistä on perinteisesti tutkittu vesi- ja ympäris
töliallinnossa vesistöissä, rannikkovesissä, jätevesissä
ja kalanviljelylaitoksilla. Viime vuosina tutkimuksia
on laajennettu osittain uusille alueille selvittämällä
tiheään näytteenottoon perustuen indikaattoribakteerien
käyttäytymistä joissa, luonnontilaisissa kuormitta
mattomissa vesissä ja hajakuormituksen vaikutuspiirissä
olevissa vesissä. Tutkimuskohteina olivat Vantaanjoki
ja sen vesistöalue, Tammelan järviylängön luonnontilai
set ja hajakuormitetut vedet ja Vihdissä sijaitsevat
liajakuormitetut vedet. Tarkoituksena oli tutkia baktee
ripitoisuuksien vuodenaikaisvaihtelua kuormitetussa
joessa, selvittää tiheään satunnaiseen näytteenottoon
perustuen bakteeripitoisuuksien lyliytaikaista vaihtelua
joessa, tutkia hygieenisen vesianalyysin soveltuvuutta
erilaisiin vesiin, saada lisätietoa uimavesien luokitte
luun bakteriologisten normien perusteella ja vertailla
indikaattoribakteerien pitoisuuksia erilaisissa vesissä.

Vantaanjoessa havaittiin selvä bakteeripitoisuuksien
vuodenaikaisvaihtelu. Pitoisuudet olivat suurempia
talvella kuin kesällä. Lyhytaikainen vaihtelu oli myös
suurta. Joen bakteeripitoisuudet olivat sateisena
aikana paljon suurempia kuin kuivina aikoina. Bakteeri
pitoisuuksia määritettiin luonnontilaisista vesistä
sekä hajakuormitetuistsa vesistä ja näitä verrattiin
jätevedenpuhdistamojen bakteeripitoisuuksiin. Luonnonti
laisista vesistä löytyi indikaattoribakteereja, jotka
aiheutuvat linnuista, hirvistä ja muista luonnonva
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raisista eläimistä. Hajakuormitus osoittautui merkittä
väksi bakteerilähteeksi. Hajakuormitusalueiden virtaavi
en latvavesien indikaattoribakteeripitoisuudet ylittivät
hyvän uimaveden normirajan yleisesti ja ajoittain vesi
oli kelvotonta uimavettä. Lammissa ja järvissä baktee
reita tavattiin harvemmin.

Lämpökestoiset koliformiset bakteerit osoittivat tutki
tuista hygienian idikaattoreista parhaiten luonnonti
laisten, hajakuormitettujen ja asutuksen jätevesien
kuormittamien vesien hygieenisen tilan. Sen sijaan
fekaalisten streptokokkien määritysmenetelmässä oli
ajoittain häiriöitä, erityisesti luonnontilaisissa ja
hajakuormitetuissa vesissä. Näiden bakteerien määritys
menetelmää onkin ryhdytty tarkemmin tutkimaan. Lisäksi
tutkitaan eri lähteistä eristettyjen streptokokkien
taksonomiaa numeerisin menetelmin.

Työssä selvitettiin myös stafylokokkien esiintymistä
erilaisissa vesissä. Niitä löydettiin kaikista tutki
tuista ympäristöistä. Tutkimuksia stafylokokkien esiin
tymisestä luonnossa ja niiden merkityksestä vesissä
jatketaan.

Lisätiedot: Maarit Niemi,vet, puh.5089 483
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FIOTAATIO KÄLANKÄSVÄTUSLÄITOKSEN LIETTEEN KÄSITTELYSSÄ

Fiotaatiota, sinänsä koettua vesihuoltotekniikkaa
kokeiltiin ruokakalankasvatuksessa syntyvän 1 ietteen
(ulosteet+hukkarehu) käsittelyyn. Käytettävissä oli
siirrettävä koepuhdistamo, johon kuului myös hiekkasuo
datus (kuva 1). Liete pumpattiin koelaitokseen erään
länsisuomalaisen kalanviljelijän maauoma-altaan liete
taskusta.

Johtopäätöksenä voitiin todeta, että ko. konsentraatio
alueella fiotaatiosuodatuksella päästään erinomaisiin
fosforin poistotehoihin; varsinkin kemikaalilisäyksin
(92-94%; ilman kemikaaleja 80 %). On kuitenkin todetta
va, että pumpattava tavara tulisi saada huomattavasti
tuhdimpana, jotta flotaatio olisi reaalinen vaihtoehto
lietteen jatkokäsittelyssä. Tähän kysymykseen (=liet
teen tehokas kerääminen ja nopea saaminen jatkokäsitte
lyyn) tullaankin jatkotutkimuksissa tarttumaan.

Mainittakoon, että Suomessa on yhdellä, tosin poikaska
lantuotantolaitoksella käytössään fiotaatio osana
puhdistussysteemiään.

1 Kemikaalien annostus

2 HHmmennys

3 Flotaatioallas

4 Hiekkasuodatus

5 Dispersiovesipumppu

6 Painesäiliö

7 Kompressori

8 Huuhteluvesipumppu

9 Puhdasvesisäiliö

10 Huuhteluilmapuhallin

11 Virtaamamittari

0
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KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS LINTUVESIIN

Suomessa on 1980-luvulla aloitettu arvokkaiden, mutta
umpeenkasvavien lintuj ärvien kunnostustyöt. Kohteet
kuuluvat valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnalliseen
lintuvesiensuojeluohjelmaan’ ongelmana lintuvesien
kunnostusta suunniteltaessa on tiedon puute erityyppis
ten kunnostusmenetelmien vaikutuksista lintuvesien
luonnontalouteen. Ennen kuin voidaan ryhtyä arvioimaan
vaikutuksia, täytyy tuntea kohteiden nykytila ja tuleva
kehitys ilman kunnostusta. Tämän selvittämiseksi tutki
muskoliteiksi valittiin Järvi-Suomen alueelta 13 linnus
toltaan arvokasta järveä, lampea tai järvenlahtea.
Kolme näistä on luokiteltu kansainvälisesti arvokkaaksi
lintuvesikohteeksi ja loput ovat valtakunnallisesti
arvokkaita kohteita. Lisäksi tutkimuksissa on ollut
mukana kolme pienvettä, joilla ei esiinny erityisen
arvokasta linnustoa.

Mikkelin läänin pohjoisosassa sijaitsevan, kansainväli
sesti arvokkaan Tuomiojärven tutkimus on edennyt jo
kunnostuksen jälkeiseen seurantaan. Muilla kohteilla on
menossa tai vasta käynnistymässä nykytilan selvittämi
seen liittyvät tutkimukset.

Jäppilän Tuomiojärven (n. 200 ha) tilaa on seurattu
vuodesta 1982 lähtien vuosittain. Järven luonnontilaan
on vaikuttanut vuosisadan alussa tehty järvenlasku.
Epäsuotuisaa kehitystä on vahvistanut valuma-alueella
olevien runsaiden suometsien ojitus. Ennen kunnostusta
tehdyissä tutkimuksissa tuli selvästi esille, että
vedenpinnan laskun seurauksena Tuomiojärvi on nopeasti
kasvamassa umpeen. Tuomiojärven keskisyvyys on alle
metrin ja suurin syvyys on vain 1,2 metriä. Syvyydeltään
järvi on sopiva puolisukeltajille ja uikuille, mutta
kokosukeltajat tarvitsisivat syvempääkin vettä. Lisäksi
mataluudesta johtuen ilmaversoiskasvillisuus valtaa
alaa kellus- ja uposkasvillisuudelta. Avovesialueita ei
juuri ole, vaikka ne ovat vesilinnuille tärkeitä. Ilma
versoiskasvustot peittävät noin 60 % järven pinta-alas
ta, joten niiden osuus on liian suuri. Kelluslehtisten
osuus on ainoastaan 1,5 % pinta-alasta, mikä on liian
vähän ajatellen niiden tärkeyttä vesilintujen ravinto
kasveina.

Vesisaminaleilla on hyvin hallitseva osuus Tuomiojärven,
kuten yleensäkin lintuvesien vesikasvillisuudessa.
Monin paikoin lampisirppisammal (Warnstorfia trichophyl
la) muodostaa lajilleen tyypillisiä laajoja, mattomaisia
peitteitä ulottuen yleensä veden pintaan asti. Muut
Tuomiojärvellä esiintyvät vesisammalet ovat upposirp
pisammal (Drepanocladus tenuinervis) ja järvinäkinsammal
(Fontinalis hypnoides). Kunnostuksen kannalta vesisamma
let ovat ongelmallisia, sillä toistaiseksi niitä ei
pystytä poistamaan vesistöstä suuremmissa määrin. Monin
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paikoin ne aiheuttavat pohjanmyötäistä umpeenkasvua
ilmaversoisilta vielä vapaina olevilla alueilla.

Tehdyt tutkimukset osoittavat, että Tuomiojärven vesi
linnusto on edelleen monipuolinen, mutta muu eliöstö
on muuttumassa tai on jo osin muuttunut yksipuolisek
si. Ympäristöministeriö päätti kokeilla erilaisten
kunnostustoimien vaikutusta Tuomiojärveen Mikkelin
vyp:n laatiman suunnitelman mukaan2 Vesialuetta on
kunnostettu niittämällä, kaivamalla, ruoppaamalla ja
pesintäsaarekkeita rakentamalla vuosina 1985-1990.
Lisäksi kesäaikaiset vedenkorkeudet vakiinnutettiin
luusuassa olevan pohjapadon korjauksella. Erilaisten
tutkimusten avulla on seurattu eri kunnostustoimien
vaikutusta eri eliöryhmiin sekä koko lintuveden tulevaan
kehitykseen.

Ruoppausten yhteydessä syksyllä 1987 ja 1989 rakennet
tiin linnuille pohjasedimentistä pesimäsaaria järven
eteläosaan. Vuoden ikäisillä, noin 15m x 5m:n kokoisilla
sc.iarilla kasvillisuuden peittävyys heinäkuun puolivälis
sä oli 15-30 % ja elokuun lopulla noin 50 %. Saarilla
oli monipuolinen lajisto, mutta yksittäisten lajien
peittävyydet olivat vain muutamien prosenttien luokkaa.
Syksyllä 1987 tehtyjen saanen kasvillisuus oli yksipuo
listunut ja peittävyys oli lähellä 100 %. Parilla saa
rella oli jo noin 30 cm korkeita lepän taimia.

Kunnostettujen alueiden tilan kehittyminen ja siksi
myös siihen liittyvä tutkimus on vielä kesken, mutta jo
tähän mennessä saadut tulokset ovat olleet myönteisiä;
esim. uposkasvit ja kelluslehtiset vesikasvit ovat
vallanneet ilmaversoisilta vapautuneita alueita ja
pohjaeläimistö on palaamassa alueille, jossa niitä ei
ennen kunnostusta ollut. Lisäksi kalasto näyttää hyöty
neen kunnostustoimista. Kaikki nämä muutokset osaltaan
parantavat myös linnuston elinolosuhteita järvellä.
Tuomiojärven kunnostuksen jälkeisen tilan seurantaa
jatketaan vielä usean vuoden ajan ympäristäministeriön
hyväksymän ohjelman mukaan.

Lisätiedot: Pirjo Hiltunen, Mikkelin vyp, puh. 955-191
3347.
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LAAJA, ORGÄÄNISTEN KLOORIYHDISTEIDEN KOHTALOA SELVITTI
LEVÄ SEDIMENTTITUTKIMUS VALMISTUNUT

Vuosina 1988 ja 1989 toteutettiin Keski-Suomen vesi-
ja ympäristöpiirin vesiensuoj elumaksuvaroilla Keiteleen
ja Päijänteen eteläosan välisellä vesistöreitillä
alueellisesti poikkeuksellisen laaja ja hyvin kattava
pohjasedimenttitutkimus, jolloin otettiin näytteet
yhteensä 18 havaintopaikalta. Sedimentaatiopohj ilta
näytteet otettiin vertikaalisarjoina, joista tehtiin
ajoitusmääritykset. Hehkutushäviön ja epäorgaanisen
sekä orgaanisen kloorin lisäksi näytteistä määritettiin
kloorihuilivedyt, kloorifenolit ja PLÄC-yhdisteet.
Tutkittujen ylidisteiden leviämisen ohella saatiin
tietoa myös näiden ympäristömyrkyllisten aineiden
historiasta alueella.

Tutkimusten mukaan orgaaniset klooriyhdisteet sedimen
teissä ovat pääosin peräisin sellun valkaisusta. Suurin
osa orgaanisesti sitoutuneesta kloorista on tarkemmin
tuntemattomassa, suurimolekyylisessä aineessa. Tämän
tutkimuksen tulosten ja teollisuudesta saatujen kuormi
tustietojen perusteella voitiin arvioida, että noin 55
% Xänekoskelta vesistöön johdetusta orgaanisesti sitou
tuneesta kloorista on varastoitunut järvenpohjiin noin
70 kilometrin matkalle purkupaikoista alavirtaan.

Vertikaalisarjoista todettiin, että vapaita kloori
fenoleja esiintyi jo esiteollisena aikana. Pääosa
kloorifenoliyhdisteistä on sedimenteissä kuitenkin
kemiallisesti sitoutuneessa muodossa.

PCB:tä löydettiin Äänekosken alapuoliselta vesistöalu
eelta, mikä edelleen varmensi aiemmilla tutkimuksilla
saatua tietoa PCB:n jatkuvasta vuodosta kyseiselle
alueelle. Sen sijaan dioksiinityypin tunnettuja myrkkyjä
oli kaikilla tutkituilla alueilla varsin vähän.

Lisätiedot: Sirpa Herve, KSvy, puh. 941-697 251
Jaakko Paasivirta, Jyväskylän yliopisto,
kemian laitos, puh. 941-602 652
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VANTAAN JA ESPOON KÄIVOVESIEN TILASTOLLINEN ANALYYSI

Kunnissa ja kaupungeissa on usein arkistoituna vesiä
koskevaa tietoa, jota ei laajemmin käsitellä. Hydrolo
gian toimistossa on kehitelty tulostusmallia kyseisen
aineiston laajempaan hyödyntämiseen. Tutkimusaineisto
perustuu Vantaan ja Espoon terveysvirastojen suoritta
mun velvoitetarkkailuihin vuosina 1975 - 1985, jolloin
myös näytteiden keruu ja analysointi on tehty terveysvi
rastojen toimesta. Mallin avulla voidaan mm. tarkastella
eri aluetekijöiden, kuten maatalouden, teollisuuden
sekä asutuksen suhteellista osuutta kaivovesien ainepi
toisuuksien jakautumiseen eri maa-alueilla.

Näytteiden sijainnit tallennettiin Vantaan ja Espoon
kantakartastoon muotoj aotuksen perusteella. Ruudukon
koko on lxi km2, jolloin esim. koko Vantaan alue käsitti
276 muotoa, joista 168 muodossa oli vesinäytteitä
yhteensä 2 201 kpl. Vastaava näytemäärä Espoossa oli 878
kpl.

Vesinäytteistä oli määritetty p11, sähkönjohtavuus,
rauta, mangaani, kloridi, kokonaiskovuus, kaliumperman
ganaattiluku, ammonium, nitriitti ja nitraatti. Lisäksi
tallennettiin tiedot bakteereista, joiden avulla arvioi
tiin kaivovesissä mahdollinen pintavaikutus.

SÄS-ohjelmistolla laskettiin eri muuttujille muodoksit
tain aluearvot. Kuvassa on esimerkki nitraatin alueelli
sesta jakaumasta Vantaan alueella.

0

Pohj aveden keskimääräinen nitraattipitoisuuden aluearvo
Vantaan kaupungin alueella.



Aineiston tilastomatemaattinen käsittely on tehty Maj
ja Tor Nessiingin säätiön apurahan tuella.

Tässä tarkastellun kaltaista aineistoa on koko maata
ajatellen hyvin runsaasti. Vaikka se ei olekaan tie
teellisin tavoittein kerättyä homogeenista aineistoa,
antaa se laajuutensa vuoksi mahdollisuuden tehdä hyödyl
lisiä tilastollisia tarkasteluja. Rahallisesti aineisto
on arvokas; jo pelkästään tässä käsitelty Vantaan ja
Espoon vesinäytteiden analysointi on vastannut noin 3
miljoonan markan kustannuksia. Tarkoituksena on tehdä
myöhemmin vastaavanlaisista aineistoista selvityksiä
laajemmin eri kuntien ja kaupunkien alueilla.

Lisätiedot: Jouko Soveri, hyt, puh. 1929 574
Timo Alberg, hyt, puh. 1929 573
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen
rakenne on: otsake (ISOILLÄ KIRJÄSIMILLÄ, iskevä,
lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjal
lisuusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjestys-
numeroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Kirjalli
suusviitteet laaditaan pienellä kirjasinkoolla. Selos
teet ja uutiset laaditaan WP:llä, pohja Tiedonvirta ja
lähetetään WP-SENDi11ä Terttu Halmeelle laserkirjoitti
meen LÄSER R 500 N:o 20. Pohjana on valmiiksi ohjelmoitu
rivitiheys (tiheä 1. ykkösriviväli) ja marginaalit
(sivumarginaalit 3,5 cm, ylä- ja alamarginaalit 3 cm).
Selosteen enimmäispituus on 1 sivu, kuvineen ja taulu
koineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 30.4.,
31.8., 30.10. ja 31.12. Vesi- ja ympäristöhallituksen
sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusrapor
teista jätetään seloste Tiedonvirran toimitukselle
samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun
toimi tukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja
ympäristöliallinnon yksiköistä lyhenteitä seuraavasti:

hyt hydrologian toimisto

Vet = vesi- ja ympriatön

VE = vesistöosasto tutkimustoImisto

osasto ympäristöpiiri

Tuvy = Turun vyp

Tavy = Tampereen vyp

Kyvy = Kymen vyp

Mivy = Mikkelin vyp

Kuvy = Kuopion vyp

PKvy = Ponjois-Karj.vyp

4:1

0

VYH vesi- ja ympäristöhallinto

tai —hallitus

vöt =

rat =

VY

vesistötoimisto

rskennustoimisto

Vesien- ja ympäristönsuojelu

ttt

lab

Hevy

teknillinen tutkimustoimisto

= tutkimuslaboratorio

Helsingin vesi- ja

vyt vesien- ja ympäristönsuojelu

toimisto

knt = kuntatoimisto

tet = teollisuustoimisto

kat = katselmustoimisto

YO = Yleinen osasto

oit = oikeustoimisto

hat = hallintotoimisto

tat = taloustoimisto

tht • tietohallIntoimisto

sus suunnittelusihteeristö

VYL = vesien— ja ympäristön-

Vsvy Vaasan vyp

KSvy Keski-Suomen vyp

Kovy

Ouvy

Kavy

Kokkolan vyp

= Oulun vyp

= Kainuun vyp

tutkimuslaitos

Levy = Lapin vyp
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427 RÄPORTOITUA

MÄÄNKÄYTTÖ- JÄ PUUSTOTULKINTÄ SÄTELLIITTIKUVILTÄ VALMIS
TUNUT

Vuonna 1988 aloitettu laaja yliteistyöprojekti maankäyt
tö- ja puustoluokkien tulkitsemiseksi satelliittikuvilta
on saatu päätökseen. Projektissa tulkittiin maankäyttö
ja puustoluokat Landsat TM satelliittikuvilta koko
Suomen alueelta yhteistyössä useiden eri viranomaisten
kanssa (Maanmittaushallitus, Vesi- ja ympäristöliallitus,
Ympäristöministeriö, Tilastokeskus, PTL-TELE ja Metsän-
tutkimuslaitos).

Tulkittu aineisto koostuu rasterikuvista, joissa jokai
nen 25m x 25m suuruinen maastoelementti on luokiteltu
omaan luokkaansa. Luokkia on tulkittu kaikkiaan noin
50, joista pääluokat ovat: vedet, pilvet, avohakkuualu
eet (vanhat ja uudet), avosuot, turvetuotantoalueet,
lehtipuuvaltaiset korvet, havupuuvaltaiset korvet,
rämeet, pellot, muut paljaat maat, männiköt, kuusikot,
lehtipuustot, sekapuustot, taimikot, tunturikoivikot ja
puuttomat paijakat. Metsäluokkiin sisältyy myös arvio
puuston määrästä (50m3/ha luokittain). Myöhemmin tullaan
tulkintaan liittämään taaj amatiedot.

Varsinainen tulkinta on suoritettu Maanmittaushallituk
sessa ns. ohjatulla menetelmällä, jossa tietokoneeseen
syötettyjen maastossa mitattujen tukialuetietojen
perusteella tietokone etsii kuvalta säteilyarvoltaan
vastaavat kuvaelementit ja sijoittaa ne annettuun
luokkaan. Tulkinnan apuna on käytetty myös digitaalista
suomaskia, jonka avulla on mahdollista erottaa turve
ja kangasmaat toisistaan. Tulkinnan luotettavuus riippuu
tulkittavasta luokasta: vesialueet on tulkittu oikein
95-100% tarkkuudella, kun taas esim. mänty ja kuusimet
sän pystytään erottamaan toisistaan 60-80% tarkkuudella.
Luokkia yhdistämällä päästään tietenkin suurempaan
tarkkuuteen.

Ympäristötietokeskuksessa maankäyttö- ja puustotiedot
yhdistetään vesistöaluetietoihin, jolloin saadaan
halutut maankäyttö- ja puustojakaumat vesistöalueittain
(pinta-alat tai %-osuudet). Tästä aineistosta tehdään
vuoden 1991 aikana INGRES-rekisteri, joka on osa ympä
ristötietojärjestelmää, ja siten tiedot ovat kaikkien
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YTJ käyttäjien ulottuvilla. Alkuperäisestä aineistosta
on myös mahdollista tehdä erilaisia karttatulosteita,
joko pelkästään maankäyttö- ja puustotietoja tai, mikäli
satelliittitulkintatulokset vektoroidaan, yhdistelmiä
muiden karttatietojen kanssa (esim. vesistöaluerajat ja
vesistöt).

Lisätiedot: Yrjö Sucksdorff, tht,ytk, puh. 7314 214
Pekka Härmä, thtytk, puh. 7314 213
Sirpa Kleemola, tht.ytk, puh. 7314 215

0

0
KOLIN LUONNONSUOJELUTUTKIMUS

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirissä on v. 1990
aloitettu Kolin luonnonsuojelututkimus -niminen tutki
mushanke. Piirissä tutkimusta ovat tehneet tutkija Ari
Lyytikäinen päätutkijana sekä harjoittelija, biol. yo.
Sirpa Kärkkäinen kasvillisuustutkijana. Tutkimusta on
tehty yhteistyössä mm. Joensuun yliopiston, Pohjois
Karj alan lääninhallituksen ympäristönsuoj elutoimiston
sekä VYL:n luonnonsuojelututkimusyksikön kanssa ympä
ristöministeriön rahoituksella. Tähänastisista tulok
sista ja kirjallisuusselvityksestä on valmistumassa
raportti VYH:n monistesarjaan3

Tutkimuksen tavoitteena on luonnonsuojelullisten ja
maisemallisten arvojen inventointi ja tutkiminen kan
sainvälisesti ja kansallisesti arvokkaan alueen suoje
lun ja kestävän käytön perustaksi sekä jatkotutkimus
tarpeen selvittäminen. Selvityksessä tarkastellaan
myös Kolin merkitystä Suomen kulttuurihistoriassa.

Kolin vaara-alueelle on esitetty perustettavaksi
kansallispuisto, tarkoituksena suojella osa Pielisen
länsirannalla olevasta geologisesti, maisemallisesti
sekä luonnonsuojelun ja matkailun kannalta arvokkaasta
vaaraj aksosta.

Kolin luonnonsuojelututkimuksessa on inventoitu kansal
lispuiston rajaustavoitteen piirissä ja sitä ympäröi
villä alueilla lehtojen ja lettojen kasvillisuutta ja
kasvistoa2, selkävesisaarten ja -luotojen linnustoa’
sekä tehty maisemaekologinen yhteenvetotutkimus3 ja
alueiden suojeluarvon ja -tarpeen arviointi kootun
aineiston pohjalta.
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Geologialtaan kansainvälisesti arvokas, Kolin kansal
lismaiseman perustana oleva kallioperämuodostuma
sisältyy rajaustavoitteeseen keskeisimmiltä osiltaan.
Samoin Kolin itäpuolella yhtenäisenä Herajoelta Hat
tusaaren lähelle ulottuvan, valtakunnallisesti arvok
kaan harjujakson merkittävimmät osat ovat
rajaustavoitteen sisällä.

Tähänastiset tutkimukset osoittavat, että kasvitieteel
lisesti arvokkaat esiintymät jakautuvat varsin tasai
sesti kansallispuiston rajaustavoitteen sisällä. Mer
kittäviä esiintymiä on runsaasti myös tavoiterajauksen
ympäristössä. Kasvillisuudeltaan, niin metsien kuin
soidenkin osalta Kolin alue on tieteellisesti merkittä
vää vaihettumisvyöhykettä eteläisten ja pohjoisten
kasvillisuustyyppivyöhykkeiden välillä. Sama koskee
kasvistoa. Useat eteläiset lajit esiintyvät täällä
pohjois- tai koillisrajoillaan ja vastaavasti monen
pohjoisen lajin eteläisimpiin kuuluvat esiintymät on
todettu Kolin alueelta. Paimenenvaara kokonaisuudessaan
on osoittautunut kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan
erittäin arvokkaaksi. Kolin valtionmaalla ja kansallis
puiston rajaustavoitteen sisällä on useiden harvinais
ten ja uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien esiintymiä,
eräät jopa ainutkertaisia maassamme.

Maisemaltaan arvokkaat ja herkästi vaurioituvat alueet
levittäytyvät kansallismaiseman ydinosan ympärille ja
Pielisen rantavyöhykkeelle huomattavasti raj austavoi
tetta laajemmalle. Maisemalliselta kannalta tarkastel
len rajaustavoite kattaa Kolin maiseman keskeisimpien
osien suojelutavoitteen.

Vielä jatkuvien tutkimusten perusteella Kolin kansal
lispuiston rajaustavoitetta voidaan pitää minimitavoit
teena kansallismaiseman keskeisimpien osien luontoon
ja maisemaan liittyvien arvojen säilyttamiseksi jälki
polville.

Esitettävien jatkotutkimusten keskeisimmät hankkeet
ovat kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan merkittävien
alueiden inventoinnin jatkaminen, eläimistön, mm.
linnuston ja selkärangattomien inventoinnit, uhanalais
ten lajien esiintymien nykytilan kartoitus ja suoje
lusuunnitelmien laatiminen sekä kulttuurisidonnaisten
luonnonaluetyyppien ekologinen perusselvitys ja hoidon
suunnitteluun liittyvä tutkimus.

Lisätiedot: Ari Lyytikäinen, PKvy, puh. 973-1412744.

Kirj allisuutta:

Juvaste. R. 1990. Kolfn-Ahvenisen yleiskaava-alueen lintuluotojen suojelu—
tarveselvitys. 30 s. Kontiolahti. Käsikirjoitus. PKvy.
Kärkkäinen, s. 1990. Koho lehtokaavilliiuus, Käsikirjoitus. 59 s. Joensuun
hiopisto/PKvy.
Lyytikäinen, A. 1991. Kolin luonto, maisema ja kulttuurihistoria. Vesi- ja

ympäristöhallituksen monistesarja (painosaa)
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MIKKELIN VESI- 3Ä YMPÄRISTÖPIIRISSÄ KESÄLLÄ 1987 SUORI
TETTU3Ä PERIFYTONTUTKIMUKSIÄ

1 Mikkelin alapuolisella Ukonveden vesistäalueella
04.15 suoritettu perifytontutkimus

Tarkastelualueen pohjoisempi osa on pääasiassa Mikkelin
kaupungin puhdistettujen jätevesien, mutta myös mm. maa
talouden voimakkaasti rehevöittämä; pisteet 1, 2 ja 3,
kokonaisfosfori keskimäärin 3 - 44 pgP 1’. Myös vesis
töalueen eteläisempi osa on vielä varsin rehevää; pis
teet 4 ja 5, kokonaisfosfori n. 22 pgP 1-’. Lähellä
“luonnontilaista” vesi on vasta Juurisalmen jälkeen Lou
hivedellä pisteellä 6, kokonaisfosfori n. 14 pgP i’.

Tässä työssä on kyseisen vesistöalueen vedenlaadun mit
tarina käytetty perifytonin (päällyskasvusto) kertymistä
keinoalustoille. Älustoina käytettiin läpinäkyviä, poly
karbonaattimuovisia 10 x 15 cm:n kokoisia perifyton
levyjä sekä 24 x 36 mm:n kokoisia lasikuitusuodattimia.

Perifytonin kasvun mittana käytettiin lasikuitusuodatti
mille a-klorofyllin määrää/m2 (leväkasvu) ja muovile
vyille sekä a-klorofyllin määrää että perifytonin koko
naiskiintoaineen määrää ( kuivapaino, DW).

Työssä vertailtiin eri alustoille kertyneen perifytonin
(a-klorofylli, leväkasvu) määriä toisiinsa, veden a-klo
rofyllipitoisuuteen sekä veden laatuun.

Tulosten perusteella muovilevyjen perifytonlevästö
reagoi radikaaleimmin veden rehevyystason muutoksiin.
Vähemmän rehevöityneillä alueilla veden rehevyystason
erottelukyky oli muovilevyillä selvästi parempi kuin
lasikuitusuodattimilla ja veden a-klorofyllipitoisuudel
la. Lasikuitusuodattimilla saatiin rehevöityneemmillä
alueilla kuitenkin kohtuullisen hyviä tuloksia.

0

0

0

suhdeluku

Ukonveden vesistöalue 0415 Q
menetelmävertailu, perifyton/A-klorof.
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- veden A-klorofyfli — Ia&kuitusuodattmet muovilevyt
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Vedestä määritettyyn a-klorofyllipitoisuuteen nähden
saatiin molemmilla perifytonmenetelmillä selvästi suu
rempia eroja rehevöityneempien ja vähemmän rehevöitynei—
den alueiden välille.

Perifytonin kiintoaines määritettiin vain muovisilta
kasvualustoilta. Yleisesti ottaen kiintoaines ja kloro
fyllipitoisuus korreloivat voimakkaasti. Erikseen tar
kasteltuna havaittiin vähemmän rehevöityneiden alueiden
levyillä vähemmän a-klorofylliä kiintoainesyksikköä
kohti kuin rehevämmillä alueilla, mikä tulos vastaa
myös aikaisempien tutkimusten tuloksia. Kiintoaineksen
suhteellisen osuuden havaittiin pienenevän kaikilla
havaintopisteillä syksyä kohti.

II Syysjärven vesistöalueella 04.16 suoritettu
peri fytonselvitys

Syysjärven vesistöalueella 04.16 suoritetun perifyton
seurannan perusteella perifytonseuranta ei, ainakaan
pelkkään a-klorofyllin analysointiin perustuen, sovellu
runsasliumuksisempien vesien rehevyystasotarkasteluun.
Korkean humuspitoisuuden vaikutukset valaistusoloihin,
levien ravinteiden saantiin sekä veden happamuus ra
joittavat tehokkaasti perifytonlevien kasvua. Karkeasti
voidaan arvioida veden värinä arvioidun, vähintään 150
mgPt l humuspitoisuuden rajoittavan perifytonin levä
kasvua n. 50 % verrattuna pääravinnepitoisuuksiltaan
samankaltaisiin, mutta kirkkaampiin vesiin. Humuksen
vaikutukset kasvavat nopeasti yli 200 mgPt 1-1 -väriar
voissa. Perifytonlevien kasvun lierkkyys jo pienille
ravinnetason muutoksille havaittiin tässä kuten myös
useissa aikaisemmissakin tutkimuksissa.

Lisätiedot: Pertti Manninen, Mivy, puh. 955-191 3364

Kirjallisuutta:

Manninen. P. 1990. Mikkelin vesi— ja ympäristöpiiriss kesällä 1987 suoritettuja
perifytontutkimuksia. Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 281. 51 s.
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METSÄTEOLLISUUDEN JÄTTEET JA NIIDEN KÄSITTELY

VYH: n teknillisessä tutkimustoimistossa valmistuneessa
kirjallisuusselvityksessä kerättiin tietoa metsäteolli
suuden jätteistä ja niiden käsittelystä’. Tutkimus
liittyi vesi- ja ympäristöntutkimuslaitoksen maa- ja
j ätelaboratorion j ätetutkimusryhmässä käynnissä ollee
seen hankkeeseen jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden
arviointimenetelmistä.

Tiukentuneet päästörajoitukset ovat kasvattaneet metsä
teollisuuslaitoksilla syntyvien jätteiden määriä.
Suurimmat j ätemäärät muodostuvat jätevesienpuhdistukses
sa syntyvistä lietteistä ja savukaasujen puhdistusjät
teistä. Jätemäärien kasvu aiheuttaa jätteiden käsitte
lylle ja sijoitukselle ongelmia. Erityisen ongelmallinen
on biologisessa pulidistuksessa syntyvä bioliete. Metsä-
teollisuudella on Suomessa yli 20 aktiivilietelaitosta
käytössä. Tulevaisuudessa myös polttojätteiden käsitte
lyn ja sijoituksen tarve lisääntyy.

Yleinen lietteiden käsittely- ja hävitystapa on poltto.
Lietteiden poltossa päästään harvoin energiantuotannon
suhteen kannattaviin tuloksiin. Poltossa on lähinnä
kyse lietteiden käsittelystä helpommin hallittavaan
muotoon.

Metsäteollisuuden jätteitä sijoitetaan vanhoille, usein
huonosti perustetuille ja uusille jätealueille. Metsä
teollisuus käyttää sijoitukseen omia kaatopaikkojaan
tai läjitysalueitaan. Lietteiden määriä kaatopaikoilla
ei tunneta hyvin. Lietteet aiheuttavat kaatopaikalla
erityisesti alhaisen kuiva-ainepitoisuuden vuoksi
vesiensuojeluongelmia. Viime vuosina lietteiden sisältä
mien haitta-aineiden aiheuttamat potentiaaliset ongelmat
ovat saaneet huomiota. Tutkimuksen kohteena ovat erityi
sesti olleet lietteiden sisältämät kloorifenolit ja
dioksiinit. Raskasmetallipitoisuudet metsäteollisuuden
lietteissä ovat yleensä pienempiä kuin kunnallisten
lietteiden pitoisuudet.

Lietteiden ja tuhkan hyödyntämiseen antavat parhaat
mahdollisuudet maanparannuskäyttö, viherrakentaminen ja
metsänhoito. Kompostointi on varteenotettava, teknisesti
käyttökelpoinen keino saada liete hyödynnettäväksi.
Lietteen ja tuhkan hyötykäytön ongelman muodostavat
markkinoiden pienuus ja kuljetusetäisyydet.

Lisätiedot: Kaj Forsius, puh. 6984306

Kirjallisuutta:

1 Forsius, K. & Assmuth, 7. 1990. Metsäteollisuuden jätteet ja niiden käsitte

ly. Helsinki. Vesi- ja ympäristöhallitus. 69 s. Vesi- ja ympäristöhallituksen

monistesarja nro 272. ISBN 951—47—3056—9, ISSN 0783-3288.
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PAPERITEHTAAN NOLLÄKUITUTUOTTEEN KXYTTÖ HÄPPÄMIEN
KÄIVUMÄSS0JEN NEUTRALOINTIIN

Suomen rannikolla, Vaasan, Kokkolan ja Oulun alueilla,
on noin 200 000 ha happamia suifaattimaita. Nämä maat
sisältävät pelkistyneissä kerroksissaan runsaasti sul
fidirikkiä, joka on varastoinut itseensä suuren määrän
happamuutta (kerrosten teoreettinen neutralointitarve
maakuutiota kohti on 3-100 kg CaCO3). Täydennyskuiva
tuksen yhteydessä näitä massoja nostetaan ojien ja
jokien pohjista, lisäksi niitä muodostuu uusien ojien
kaivuun yhteydessä.

Vesi- ja ympäristöpiirit suunnittelevat ja toteuttavat
kaivuut. Oulun alueella syntyy vuosittain noin
300 000 m3 happamia massoja, jotka vaativat 1 000-
2 000 t kaikkia. Kokkolan ja Vaasan alueilla kalkitus
tarve on huomattavasti tätä suurempi. Vesi- ja ympäris
töliallinnoile on annettu ohjeet liappamien sulfaattimai
den kuivatusten yhteydessä syntyvien happamuushaittojen
ehkäisyyn’. Ohjeet edellyttävät perkausmassojen levi
tystä 30 cm:n kerrokseksi ja kalkitusta niiden neutra
lointitarvetta vastaavalla määrällä kalkkia.

Paperiteollisuudessa hienopaperin valmistuksessa syntyvä
nollakuitutuote sisältää noin 25 % CaCO3 :a, 25 * kaolii
nia ja 50 % kuituaineita. Kemin Veitsiluoto Oy:n teh
taiden neljä paperikonetta tuottaa nollakuitua vuodessa
noin 15 000 t. Ensi syksynä käynnistetään Oulun Veitsi
luoto Oy:n tehtailla paperikone, joka tuottaa vuodessa
noin 7 000 t nollakuitua. Nollakuitutuotteelie ei ole
löydetty hyötykäyttöä, vaan se kasataan tehtaan lähei
syyteen tätä varten varatuille läjitysalueille. Oulun
vesi- ja ympäristöpiirin on yhteistyössä Veitsiluoto
Oy:n Kemin tehtaiden kanssa tutkinut nollakuidun käyt
töä maatalouskalkin sijasta happamien kaivumassojen
neutraloinnissa.

Tutkimus käsitti laboratoriokokeita ja kenttäkokeen.
Laboratoriokokeissa tutkittiin noliakuidun kemiallista
“puhtautta” erilaisilla uuttokokeilla sekä sen neutra
lointitehoa muhituskokeilia happamien massojen kanssa.
Kenttäkokeeksi perustettiin koekenttä Limingan kylän
alueelle, jossa vertailtiin 18 koeruudulla (ruudun koko
5 n x 5 m) maatalouskalkin ja nollakuidun vaikutusta
pellolle levitettyjen liappamien perkausmassojen kemial
lisiin ominaisuuksiin ja ruuduilla kasvatetun viljakas
ym satoisuuteen.

Nollakuitu todettiin maatalouskalkkia pitkävaikutteisem
maksi neutralointiaineeksi. Tämä johtuu siitä, että
sen sisältämä kalkki sekoittuu maatalouskalkkia hitaam
min maa-ainekseen ja näin osa nollakuidun neutralointi
kyvystä vapautuu maahan vasta sen hajotessa maassa.
Tämän vuoksi nollakuidun neutralointiteho kohdentuu
kalkkia tehokkaammin itse maa-ainekseen eikä se huuhtou
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du yhtä herkästi levityksen jälkeen vesistöön. Nolla
kuidun vaikutus tehostuu maatalouskalkkiin nähden eri
koisesti mailla, joilla kalkitus on tehtävä lumen tai
roudan päälle. Nollakuitulisäys suurentaa hieman per
kausmassan huokostilavuutta ja vedenläpäisevyyttä,
maatalouskalkki taas pienentää niitä.

Tutkimuksen perusteella nollakuitu on uusi käyttökelpoi
nen neutralointimateriaali happamien peltojen ja etenkin
happamien perkausmassojen kalkitsemiseen. Se on “puh
das” materiaali, joka ei sisällä ympäristölle haitalli
sia aineita. Se on helppo levittää yleisperävaunulla,
sen suhteellisen keveyden takia perävaunu ei uppoa yhtä
herkästi peltoon kuin kuonanlevityksessä, lisäksi nol
lakuitu ei pölyä levitettäessä niin kuin maatalous
kalkki. Nollakuidun neutralointiteho riippuu paperin-
valmistuksessa kulloinkin käytettävän pigmenttiaineen
laadusta ja määrästä. Tämän vuoksi materiaalin tehoa
on seurattava jatkuvasti. Tutkimuksessa käytettyä
Veitsiluoto Oy:n Kemin tehtaiden nollakuitua oli käytet
tävä 3,5 kertaa enemmän kuin maatalouskalkkia, jotta
saavutettiin sama neutralointivaikutus. Tällöin nolla
kuitu saa maksaa levitettynä korkeintaan 70 mk/t, joten
sen taloudellinen käyttöalue on noin 70 km Kemistä.
Veitsiluoto Oy:n Oulun tehtailla syntyvä nollakuidun
neutralointiteho tulee olemaan suurempi kuin Kemistä
saatavan nollakuidun. Edulliset ajojärjestelyt esimer
kiksi paluukuljetusten muodossa voivat lisätä huomatta
vasti nollakuidun taloudellista käyttöaluetta.

Nollakuidun hyväksikäyttö edellyttää tehokasta markki
nointia ja jakelua vesi- ja ympäristöpiirien ja maan
viljelijöiden tarpeisiin. Suunnitelmat jakeluorgani
saation perustamisesta Oulun alueella ovat jo olemassa.

Lisätiedot: Jukka Palko, Ouvy, puh. 981-311 5041

Kirjallisuutta:

1
Palko. J.. Herilä. E. ja Heino. S. 1988. Maankuivatuksen suunnittelu happamilla

sulfaattimailla. Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja 21. 58 s.

Palko. 3. 1990. Paperitehtaan nollakuitutuotteen käyttö happamien kaivumassojen

neutralointiin. Oulun vesi- ja ympäristöpiiri. 26 s.
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LEI TULOSSA

SYTYKE-OHJELMAA TOTEUTETTU YLI VUOSI

Suomen metsäteollisuuden ympäristönsuojelun tutkimus-
ja kehittämisohjelma eli SYTYKE-ohjelma perustettiin
keväällä 1989. Perustamissopimuksen allekirjoittajina
olivat ympäristöministeriö, Suomen Metsäteollisuuden
Keskusliitto sekä Maj ja Tor Nessiingin Säätiö. Perusta
missopimuksella kukin osapuoli sitoutui antamaan ohjel
man käyttöön 3 Mmk eli yhteensä 9 Mmk sitomattomia
tutkimusmäärärahoja.

Perustamissopimuksessa sovittiin ohjelman hallinnon
järjestämisestä. Perustettiin johtoryhmä sekä yhteistyö-
ryhmä ja syksyllä 1989 ohjelmalle palkattiin tutkimus-
johtaja.

Ohjelman toteutusaikaa ei perustamissopimuksessa määri
tetty muutoin kuin, että se päättyy viimeistään vuoden
1992 loppuun mennessä. Ohjelman tarkka lopetusaika ja
lopetustapa määritetään samassa yhteydessä kun määrite
tään vuoden 1992 tutkimusohjelma.

SYTYKE-ohjelman tarkoituksena on mm. luoda tieteelliset
ja teknilliset perusteet metsäteollisuuden ympäristön
suojelun pitkän aikavälin tavoitteille ja toimenpiteille
sekä sovittaa yhteen metsäteollisuuden ympäristönsuoje
lun eri lohkoja palvelevaa tutkimusta. Tästä näkökulmas
ta ohjelmaan kuuluvat tavoitteiden asettamisen ja sitä
tarkoittavan päätöksenteon elementit. Näitä ovat mm.
osaaminen eli teknologian taso ja sen kehittyminen,
päästöjen aiheuttamat muutokset, vaikutukset ja haitat
ympäristössä, ympäristönsuojelun kustannukset ja hyödyt
eli talous sekä tuotteiden kysyntä ja tuotantomahdolli
suudet. Ohjelma on tutkimusalueiltaan laaja. Lähtökoh
diltaan siihen kuuluvat siten koko metsäteollisuuden
prosessiteknologia mukaan lukien myös energian käyttö
ja tarve, päästöjen käsittelyteknologia, päästöjen
analysointi ja vaikutuksien selvittäminen sekä materiaa
li ja energiataseiden tutkiminen.

SYTYKE-ohjelman tutkimuksille ja selvityksille ei ole
asetettu lukuarvotavoitteita. Ne täsnientyvät viime
vaiheessa silloin, kun metsäteollisuudelle asetetaan
uusia tavoitearvoja. Periaatteellisesti ohjelmaan on
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kuitenkin sisällytetty minimipäästön ja 0-päästön
tavoite. Tällä voidaan ymmärtää päästön eliminointia
tai sen muuttamista haitattomaan määrään tai olomuotoon.

Metsäteollisuuden ympäristönsuojelun ongelmiksi on
käsitetty mm. energian käyttö, ravinnekuormitus vesiin,
kloorautuneiden orgaanisten yhdisteiden kuormitus ja
vaikutukset, jätevirtojen hallinta, ilmaan joutuvat
rikki- ja typpiyhdisteet, hajuntorjunta sekä kemikaali
en, erityisesti kloorin käyttö.
SYTYKE-ohjelmassa on tehty yhteensä 19 rahoituspäätöstä.
Näistä 12 on aloitettu vuonna 1990 ja 7 vuonna 1991.
Projektit merkitsevät yli 6 Mmk:n rahoitusta SYTYKE
ohjelmalta. Kun suuri osa projekteja on myös yhteistut
kimuksia, kohdistuu SYTYKE-rahoitus volyymiltään yli 18
Mmk:n tutkimuksiin. Rahoitetut tai rahoitettavat projek
tit ovat kohdistuneet aktiivilietelaitoksen toiminnan
teliostamiseen, jätelietteen käsittelyyn, siistausliet
teen käsittelyyn, lietteen polttamiseen, metsäteollisuu
den prosessiteknologian energian ja raaka-aineen tarpeen
sekä päästöjen kehityksen tutkimiseen, sellutehtaan
toiminnan tehostamiseen ja moderniin prosessitekno
logiaan, entsyymien käyttöön jätevesien käsittelyssä,
entsyymien merkitykseen valkaisussa, paperitehtaan
vesikiertojen sulkemiseen, ympäristönsuojelutoimenpitei
den hyötyjen ja haittojen tutkimiseen sekä jätevesien
orgaanisen aineen hajoamiseen ja ympäristövaikutuksiin.

Vuonna 1992 toteutetaan ohjelman loppuraportin ohella
mm. projektit,jotka koskevat rikki- ja natriumtaseiden
analysointia sekä siihen liittyen myös valkaisukemikaa
lien valmistusta ja uusia valmistusmenetelmiä. Nämä ja
muut käynnistettävät tutkimukset mukaan lukien tullee
SYTYKE-ohjelman projektien määrä olemaan noin 25.

Lisätiedot: Seppo Ruonala, SYTYKE, puh. 4028 264

ii 0
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ÄKTIIVILIETELÄITOKSEN MUSTAA LÄÄTIKKOA ON HIEMAN
RÄOTETTU

Viimeisten kuuden vuoden aikana on Suomessa rakennettu
noin 20 aktiivilietepuhdistamoa massa- ja paperiteolli
suuden jätevesille. Ne on suunniteltu pääasiassa kun
nallisjätevesien puhdistuksesta saatujen kokemusten
pohjalta. Metsäteollisuuden jätevedet ovat kuitenkin
monessa suhteessa erilaisia. Kirjallisuusselvitykset
osoittavat, että metsäteollisuuden jätevesistä ja nii
den puhdistuksesta vastaavien eliöiden toiminnasta on
olemassa vain niukkoja hajatietoja. Tiedon puutteen
vuoksi puhdistusprosessien ohjaus perustuukin paljolti
hydrauliikkaan, biologian osalta hyvään sormituntumaan;
on opittu kantapään kautta arvailemaan puhdistuspöpö
jen toimintaperiaatteita. Toimitaan siis mustalaatikko
-periaatteella.

Tämän mustan laatikon kantta raottelee SYTYKE-ohjelmaan
kuuluva ns. FONI-projekti, jonka ensimmäinen työvuosi
on nyt takanapäin. FONI-projekti tutkii erityisesti
fosforin ja typen mikrobiologista muuntelua metsäteolli
suuden jätevesissä. Esimerkkilaitoksena on Kymin Pape
riteollisuus Oy:n Kuusanniemen sellutehtaan iso aktiivi
lietelaitos. Yksittäisiä näytteitä on vertailun vuoksi
tutkittu eräiltä muiltakin puhdistamoilta (Kirkniemi,
Äänekoski, Pietarsaari, Kaipola, Kaukas). Seuraavassa
kuvataan lyhyesti tutkimuksen tuloksia viime vuodelta.

Kuusanniemen aktiivilietteen bakteeritiheydet olivat
luokkaa 2 x 108 solua/ml aktiivilietettä. Näistä 68 %
oli aerobisia, ei-fermentatiivisia, gram-negatiivisia
heterotrofisia bakteereita. Loput 32 % olivat gram
positiivisia, tunnistamattomia bakteereita. Gram-nega
tiivisten bakteereiden tunnistamiseen tarkoitetut ÄPI E
ja ÄPI NE-testit eivät monessa tapauksessa antaneet
tyydyttävää tulosta, ts. aktiivilietteen pöpöt ovat
paljolti toistaiseksi tuntematonta porukkaa. Bakteeris
to sieti korkeintaan 43-45°C lämpötilaa. Noin 5 %
bakteereista oli tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavia
fosfaattia polyfostaattina soluihinsa kerääviä ns.
poly-P-bakteereita. Kuusanniemen puhdistamolta eriste
tyt, fosfaattia varastoivat bakteerit näyttävät käyttäy
tyvän erilailla kuin kirjallisuudessa kuvatut poly
P-bakteerit, joista ylivoimaisesti eniten tutkittu on
Äcinetobacter sp.. Kuusanniemen bakteerit kyllä keräsi
vät fosforia soluihin yli normaalin kasvun, mutta poly
fosfaatti ei aina ollut havaittavissa sellaisina mikro
skooppisina, helposti värjäytyvinä granuloina kuin
mitä kirjallisuustietojen perusteella odotettiin.
Aivan uusimpien kirjallisuustietojen mukaan fosforin
kerääntyminen soluihin ja sen havaitseminen onkin hyvin
monimuotoinen tapahtuma. Bakteereihin sitoutuvan
fosforin fraktiointi saattaa osoittautua välttämättömäk
si lietteen fosforin kierron ymmärtämiseksi. Kirkniemen
puhdistamolta sen sijaan löydettiin heti yksi tyypilli
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nen, erittäin tehokkaasti fosforia ylimäärin varastoiva
Äcinetobacter-kanta, joka nopeasti sai kasvatusalustan
fosfaattipitoisuuden laskemaan lähes nollaan. Fosforia
taltioivat bakteerit sietivät enimmillään 37-42°C läm
pötiloj a.

Kuusanniemen puhdistamossa ei näytä olevan nitrifikaa
tiopotentiaalia (eli ammoniumin hapettumista nitraatik
si) juuri lainkaan. Nitrifikaationopeus on ollut kes
kimäärin vain 0,02 g kg1 N (MLSS)d’, eli alle 1/1000
kunnallisilla puhdistamoilla raportoidusta. Denitrifi
kaatiopotentiaalia (eli nitraatin pelkistymistä kaasu
maiseksi typeksi) oli jonkin verran, n. 2,5 g g1 N20
(MLSS)d1. Tehokkaan typenpoiston kannalta olisi tär
keätä saada mahdollisimman suuri osa pelkistyneestä
typestä (ammoniumsuolat, eloperäiset typpiylidisteet)
nitrifioitumaan eli muuttumaan nitraateiksi, jotka
edelleen voidaan denitrifikaation avulla poistaa systee
mistä typpikaasuna ilmakehään. Tähänastisten kokeiden
perusteella näyttää siltä, että Kuusanniemen puhdista
molla pullonkaulana on heikko nitrifikaatio. Nitrifi
kaation teliostamismahdollisuuksia selvitetään paraikaa.

Erillisenä toimeksiantona tutkittiin Pietarsaaren teh
taiden aktiivilietelaitoksen typensidontaa käyttäen
entsyymispesifistä menetelmää. Melko aihaista, mutta
selvästi havaittavaa typensidontaa esiintyi silloin kun
typpeä ei lisätty puhdistusprosessiin. Typen lisäys
näytti inhiboivan typensidontaa.

Ensimmäinen toimintavuosi osoitti todeksi epäilyt
siitä, että olemme tekemisissä erittäin monimutkaisen,
suureksi osaksi tuntemattoman ekosysteemin kanssa,
jossa kirjallisuustiedot ovat vain väliäksi avuksi.
Sekä organismit että niiden substraatti, jätevesi,
tarjoavat tutkijoille loppumattoman työsaran. FONI
tutkijoiden on kuitenkin tässä isojen ja pienten kysy
mysmerkkien viidakossa löydettävä se polku, jonka rai
vaaminen parhaiten auttaa aktiivilietelaitosten toimin
nan optimoinnissa.

Tutkimukset tehdään VYH:n Hakuninmaan laboratorioissa.

0
Lisätiedot: Kirsten Jrgensen (typpi), ttt,

puh. 5089 497
Anneli Pauli (fosfori), ttt, puh. 5089 439
1Jukka Puustinen (fosfori), ttt,
puh. 5089 440
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SUEFONI SYVENTYY TEHDÄSKOHTÄISIIN RÄVINNEONGELMIIN

Vuoden 1990 aikana tehtiin massa- ja paperiteollisuuden
taholta FONI tutkijoille useita tiedusteluja yksittäis
ten puhdistamo-ongelmien selvittämiseksi. Ongelmien
kiinnostavuudesta huolimatta tutkijoilla ei ollut voi
mavarojen puuttuessa mahdollisuutta paneutua alkuperäi
sen tutkimuksen ulkopuolisiin tehtäviin.

Asia ratkaistiin perustamalla vuodeksi 1991, teollisuu
den rahoittamana ns. SUBFONI-projekti, jonka tutki
mushenkilöstöön kuuluu yksi tutkija ja laborantti.
Tehtäväkenttää laajennettiin konsultoivaan suuntaan
vastaamaan sellaisiin, pääasiassa puhdistamokohtaisiin
kysymyksiin, jotka varsinaisessa FONI-projektissa jäi
sivät vähemmälle huomiolle. Työt tehdään VYH:n Hakunin
maan laboratorioissa.

Lisätiedot: Jukka Puustinen, ttt, puh. 5089 440

SUOMEN PELTOJEN KUIVATUSTILA SYYNISSÄ

Viljelysmaamme ovat kuivatustilansa osalta parhaillaan
perusteellisen tutkimuksen alaisena. Selvitys on osa
maatalous- ja vesienkuormitus-yhteistyöprojektia,
MAVEROa. Tämä yhteistyöprojekti on asetettu vuonna 1988
ja päättyy vuonna 1991.

Vastaavanlainen kuivatustilatutkimus on tehty aikaisem
min 1950-luvun puolessa välissä. Tuolloin pääosa pel
loistamme oli avo-ojitettua ja viljely oli varsin laaja
peräistä, joten silloisessa erikoistumattomassa maata
loudessa viljelymenetelmät olivat hyvin moninaiset ja
tuotantopanosten käyttö oleellisesti vähäisempää. Pel
loilla ei myöskään esiintynyt tiivistymisongelmia.
Maatalouden muuttuneisiin olosuhteisiin liittyy olen
naisena osana myös hajakuormituksen lisääntyminen.

Peltojemme kuivatustilan inventointi tehdään otantatut
kimuksena. Otoksen perusverkko, joka käsittää 1030
tutkimuspistettä, perustuu vuoden 1974 peltoalan ja
peltoj akauman käsittävään Maatilahallituksen tiedostoon.
Kyseisen vuoden jälkeen raivatun pellon osalta, hiukan
yli 100 000 ha, otosta täydennetään siten, että koko
otos tulee käsittämään n. 1200 tutkimuspistettä. Tutki
muspisteet jakaantuvat vesi- ja ympäristöpiireittäin
peltopinta-alan suhteessa.
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Taulukko 1. Perusverkon jakaantuminen vesi- ja ympäris
töpiireittäin.

Piiri Perus- Toteutunut Jäljellä
verkko v. 1989 v.1990

Hevy 185 43 83 59
Tuvy 161 19 36 106
Vavy 151 24 39 88
Tavy 101 16 48 37
Kovy 74 31 30 13
Kuvy 73 - 31 42
Kyvy 68 - 36 32
Ouvy 55 23 27 5
Mivy 52 - 17 35
PKvy 47 - - 47
KSvy 46 - 46 -

Lavy 11 - - 11
Kavy 6 - 6

yht. 1030 156 393 481

Jokaisessa tutkimuspisteessä tehdään yksityiskohtainen
kenttätutkimus, johon liittyy viljelymenetelmiä ja
viljelytapoja selvittävä haastattelu. Maastotyöt aloi
tettiin kuuden piirin alueella v.1989 ja laajennettiin
seuraavana kesänä kymmenen piirin alueelle. Tulevalla
kenttäkaudella maastotutkimuksia on tarkoitus tehdä
kaikissa piireissä. Tutkimus edellyttää yhden kenttä
tutkimusryhmän työskentelyä kussakin piirissä. Lisäryh
miä joudutaan käyttämään kolmessa suurimmassa piirissä.
Hankkeen työläin ja eniten resursseja vaativa vaihe
ovat maastotyöt. Tutkimuspistettä kohden tutkimusryhmäl
tä kuluu aikaa 1 päivä. Siten tutkimusryhmä parhaimmil
laan yhden kenttäkauden aikana selvittää 40-45 pistettä.
Kenttätutkimukset viedään päätökseen v. 1992 ja koko
kuivatustilatutkimus vuoden 1993 lopulla eli parisen
vuotta MAVEROn päättymisen jälkeen. Väliraportointiin
on mahdollisuuksia niiltä osin kun kenttätutkimuksia
saadaan päätökseen vuonna 1991.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuivatustilaa ja
-tarvetta toisaalta kasvien ja viljelytekniikan asetta
mista tavoitteista lähtien ja toisaalta ympäristön eli
lähinnä vesiensuojelun näkökulmasta. Yksityiskohtai
sessa tarkastelussa ovat erityisesti peruskuivatus ja
paikalliskuivatus sekä myös yleiset kuivatusedellytyk
set, kuten esim. kuivatusolosuhteet, viljelmien koko,
ympäristö jne. Tutkimuksella selvitetään mm. perus- ja
paikalliskuivatuksen tilaa, maaprofiilin hapetustilaa,
joka osoittaa lähinnä maakerroksen pitkäaikaisen kuiva
tustilan, maan vedenläpäisevyyttä, pF-käyrät, fosforiti
laa sekä eräitä muita maan fysikaalisia ominaisuuksia.
Tutkimus tuo runsaasti taustatietoa, jota voidaan hyö
dyntää yksityiskohtaisemmissa jatkotutkimuksissa, esim.
arvioitaessa maatalouden alueellista kuormitusta ja
kuormituksen ja kuivatuksen mallintamisessa.

0

0

0

0
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Tehdyistä kenttätutkimuksista on tähän mennnessä tallen
nettu vuoden 1989 aineisto ja vuoden 1990 aineisto
saadaan tallennetuksi helmi-maaliskuun aikana. Aineiston
käsittely laajemmassa mitassa voidaan aloittaa heti
tämän jälkeen. Eräs suurta mielenkiintoa herättävä osa
po. tutkimuksessa tullee olemaan fosforipitoisuus muok
kauskerroksessa ja välittömästi muokkauskerroksen ala
puolella. Fosforimääritys on tutkimuksen ensivaiheessa
tehty vesiuutolla ja ammoniumasetaatti-uutolla. Alusta
vien havaintojen mukaan muokkauskerroksen ja jankon
fosforipitoisuudet eivät korreloi keskenään. Muokkaus
kerroksessa eri uuttomenetelmillä määritettyjen fosfori
pitoisuuksien välillä on hyvin voimakas korrelaatio.
Jankossa vastaavien fosforipitoisuuksien välinen korre
laatio on heikko. Vuoden 1989 aineistosta laskettuna
muokkauskerroksessa oli fosforia vesiuutolla määritet
tynä keskimäärin 10,8 mg/kg ja jankossa 4,5 mg/kg maa
ta. Vastaavat luvut ammoniuniasetaatti-uutolla määritet
tynä olivat 9,5 mg/kg ja 5,7 mg/kg maata. Lukujen taus
talla oleva aineisto on tosin vielä kovin pieni, eikä
siten anna mahdollisuuksia tässä vaiheessa johtopäätös
ten tekoon.

Lisätiedot: Markku Puustinen, hyt, puh. 7314 297
Pertti Seuna, liyt, puh. 7314 284

LUONNONSUOJELUTUTKIMUSYKS IKKÖ JA VODLÄJÄRVEN SUOJELU-
HANKE

Suomen ja Neuvostoliiton välistä luonnonsuojelu— ja
luonnonsuojelututkimusyhteistyötä koordinoi maiden vä
lisen ympäristönsuojelun sekakomission luonnonsuojelu—
työryhmä, jonka sihteerinä toimii Raimo Heikkilä Vesi
en- ja ympäristöntutkimuslaitoksen luonnonsuojelututki
musyksiköstä. Työryhmän valtuuskunta, johon kuuluivat
työryhmän puheenjohtaja apul.prof. Rauno Ruuhijärvi,
toimistopäällikkö Matti Helminen metsähallituksesta
sekä Raimo Heikkilä ja Tapio Lindholm luonnonsuojelu—
tutkimusyksiköstä, vieraili Karjalassa syyskuussa 1990.
Vierailun aikana tutustuttiin mm. Valamoon, Sortavalan
saaristoon ja Vodiajärven alueeseen. Tehtyjen havain
tojen perusteella laadittiin matkan lopuksi muistio,
jossa voimakkaasti tuettiin kansallipuiston perusta
mista Vodiajärven-Ileksanjoen alueelle sekä tutkimusyh
teistyön käynnistämistä alueella.

Luonnonsuojelututkimuksen kannalta alueen vanhat osit
tain käsittelemättömät, osittain aikanaan kasketut ja
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harsintahakatut sekä luonnonkulojen polttamat metsät
soveltuisivat hyvin metsien sukkession ja rakenteen
tutkimuksiin. Monipuolinen koskematon suoluonto antaa
mahdollisuuksia suoekosysteemien sekä soistumisproses—
sien tutkimukseen.

Ympäristön seurannan vertailualueena alue olisi myös
hyvin mielenkiintoinen. Nisäkäs-, lintu- ja hyönteis
tutkimuksille sekä kasvimaantieteelliselle tutkimuksel
le alueella on lähes rajattomat mahdollisuudet. Mat
kalla tehtyjen havaintojen perusteella seutu sopisi hy
vin myös monenlaisten hydrologisten ja hydrobiologisten
tutkimusten kohteeksi. Karjalan tiedekeskuksen tutki
jat Petroskoista ovat jo käynnistäneet alueen perussel
vitykset ja useita tutkimushankkeitakin on aloitettu,
joten yhteistyömahdollisuudet ovat hyvät.

Vodiajärvi sijaitsee n. 50 km Äänisestä itään. Sen
pinta-ala on 334 km2 ja keskisyvyys 3,1 m. Järven ran
noille on perustettu zakaznik-typpinen maisemansuojelu
alue, joka kuitenkin kattaa vain pienen osan järven yli
5000 km2:n valuma-alueesta. Vodlajärveen laskee poh
joisesta Ileksanjoki, joka on kooltaan Lapuanjoen
suuruusluokkaa, valuma-alueen pinta-ala 3950 km2. Vod
lajärvi laskee Vodiajokea myöten Ääniseen ja edelleen
Itämereen. Järveä on säännöstelty Vodiajoen uiton ta
kia vuodesta 1931 alkaen. Vedenpinnan korkeusvaihtelu
on n. 2 m. Säännöstely on kaavailtu lopetettavaksi
vuonna 1995.

Vodiajärven koko valuma-alue on peruskallioaluetta,
jolla vallitseva kivilaji on graniitti. Maankamara on
viime jääkauden muotoilemaa, hyvin samantyyppistä kuin
Suomessa. Kasvimaantieteellisesti alue sijaitsee ete
lä- ja keskiboreaalisen vyöhykkeen vaihettuma—alueella.
Moreenimaiden metsät ovat enimmäkseen kuusivaltaisia.

Harjuilla vallitsevat männiköt. Varsinkin Vodiajärven (3
lähistöllä metsissä on myös runsaasti nuorempaa sukkes
siovaihetta kuvastavaa lehtipuustoa. Alueesta on kol
mannes kivennäismaan metsiä, kolmannes puustoista suota
ja kolmannes avosuota. Metsien terveydentila näytti
silmänvaraiseSti hyvältä. Havupuut eivät ole harsuun
tuneita, ja hyvinvoivia epifyyttijäkäliä kasvaa puilla
runsaasti. Vodlajärven lähistön suot ovat enimmäkseen
eksentrisiä keidassoita. Ileksanjoen keski— ja ylä—
juoksulla taas on hyvin laajoja aapasoita.

Alueen kasvilajistossa on jonkin verran itäisiä taiga
piirteitä. Vodiajärven itärannalla kasvaa sekapuuna
luontaisesti uudistuvaa siperianlehtikuusta. Lisäksi
alueella kasvaa esimerkiksi siperianlillukkaa, sinikuu
samaa ja sorsanputkea. Vodlajärven alueen elaimisto on
rikas. Itse järvi on säännöstelystä huolimatta kalai—
sa. Tärkein kalalaji on kuha. Linnustossa huomatta
vimpia lajeja ovat runsaana esiintyvät merikotka, kotka
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ja kalasääski. Soilla ja järvillä pesii runsaasti kali
laajia ja vesilintuja, mm. runsaasti joutsenia.
Nisäkkäistä huomattavimpia ovat metsäpeura ja karhu.

Vodiajoki-Vodiajärvi—Ileksanjoki muodostivat keskiajal
la tärkeän kulkureitin Novgorodista Vienanmerelle.
Alueella oli tällöin suomalaisugrilaista asutusta.
Tältä ajalta periytyvät monet alueen suomenkieliset
paikannimet. Uudella ajalla löydettiin parempia kulku-
reittejä ja Vodiajärvi jäi syrjään liikenteen valtavir
roista. 1600—luvulla alueelle siirtyi vainoa pakoon
vanhauskoisia ortodokseja, jotka pitkään säilyttivät
uskonsa ja kulttuurinsa. Tältä ajalta on säilynyt
merkkinä n. 300-vuotias kirkko ja vielä vanhempi kai
misto Iljinskin pogostalla Vodlajärven saaressa. Ilek
sanjoen valuma-alueella asutus on aina ollut hyvin har
vaa. Vain muutaman järven rannalla on ollut kyliä ja
Monastyrskoj—järven äärellä luostari. Nekin ovat ol
leet jo vuosikymmeniä asumattomina.

Suurin osa joen valuma—alueesta on ollut täysin koske
mattomana 250—300 vuotta, osalla ei varsinaista talous-
toimintaa liene harjoitettu koskaan. Vodiajärven ran
noilla metsiä on käytetty intensiivisemmin. Vuonna
1918 järven lähiympäristössä asui 2500 ihmistä, nyt
vain n. 600. Järven eteläpäässä Kuhaniemessä on kalan
jalostuslaitos, jonka jätevedet ovat rehevöittäneet
järveä. Järvenrantojen metsissä voi selvästi havaita
1800-luvun kaskeamisen merkit, joihin A.K. Cajanderkin
kiinnitti huomiota tutkiessaan aluetta v. 1898. Myö
hemmin ranta-alueilla on tehty harsintahakkuita, jotka
eivät kuitenkaan enää juuri näy maisemakuvassa. Jo pa
rin kilometrin päässä Vodiajärven rannasta löytyi kos
kematonta todellista aarniometsää.

Venäjän federaation luonnonsuojeluviranomaiset ovat
suunnitelleet Vodiajärven-Ileksanjoen alueelle perus
tettavaksi luonnonsuojelualueen, jonka pinta-ala olisi
n. 608 000 ha. Tällä tarkoitettaneen taloudellisesti
käyttökelpoista pinta-alaa, koska suunnittelukartalta
mitattuna ala näyttää olevan n. miljoona ha, eli hiukan
Uudenmaan lääniä suurempi alue. Suojelualue on tarkoi
tus jakaa kolmeen vyöhykkeeseen, joista Ä-vyöhyke olisi
luonnonpuistotyyppinen tieteelliseen tutkimukseen va
rattu alue. Se kattaisi Ileksanjoen valuma-alueen. 3-
vyöhykkeeseen kuuluisivat Vodiajärvi ja sen rannat.
Alueella suojeltaisiin luonnon- ja kulttuurimaisemia ja
arkkitehtuuria. Se olisi esimerkki perinteisestä ihmi
sen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Vodiajärvelle voi
taisiin ohjata myös runsaahkosti matkailua. C-vyöhyk
keeseen kuuluisivat metsätalouden piirissä viime aikoi
na olleet alueet Vodiajärven ympäristössä. Ne toimisi
vat varsinaisen suojelualueen suojavyöhykkeenä. Suoje
luhanketta vaarantavat Ileksanjoen valuma-alueen länsi
osaan suunnitellut laajat hakkuut, jotka toteutuessaan
rikkovat lähes häiriintymättömän hydrologisen ja ekolo
gisen kokonaisuuden.
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Vodiajärven ympäristön erämaa on koko Euroopan havumet
sävyöhykkeessä ainutlaatuisen laaja luonnontilaisena
säilynyt kokonaisuus. Erityisen arvokas on Ileksanjoen
valuma-alue, jolla ei ole satoihin vuosiin tehty juuri
mitään taloustoimia. Lisäksi saastelaskeumat ovat alu
eella ilmeisesti hyvin vähäisiä. Alueen luonnonarvot
sinänsä ovat korvaamattomia, mutta erityisen tärkeäksi
suunnitellun suojelualueen tekee sen merkitys tutkimuk
sen kannalta. Vastaavaa vertailualuetta intensiivisen
ihmistoiminnan käytössä ja vaikutuspiirissä oleville
alueille ei löydy muualta Euroopasta.

Lisätiedot: vet ,luonnonsuojelututkimusyksikkö
Raimo Heikkilä, puh. 4028 259
Tapio Lindholm, puh. 4028 262
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KALAKARTO 1TUS

Suomen kalalajistossa on tapahtunut hyvin vähän muutoksia
viimeisen parin sadan vuoden aikana. Kalastomme jätti
läinen, monni, hävisi Hämeestä jo 1860—luvulla. Yhtään
uutta kalaa ei ole omin voimin levinnyt maahamme. Istute—
tuista kaloistakin vain piikkimonnille, peledsiialle ja
harmaanieriälle on kehittynyt luonnossa lisääntyviä kan
toja. Mutta vaikka lajisto on pysynyt lähes samana, usei
den kalojen esiintymisessä ja runsaudessa on tapahtunut
suuria muutoksia.

Vaihtelut ilmastossa ja Itämeren suolapitoisuudessa selit
tävät osan muutoksista, mutta ihminen on kuitenkin mullis—
tanut kalojen elinympäristöjä eniten. Vesien laadun huo—
nontuminen on haitannut useita kalalajeja. Vaelluskalat
ovat kärsineet jokien rakentamisista. Toisaalta monet sär—
kikalat ovat runsastuneet vesien rehevöityessä.

Useille rannikkovesiemme kaloille epäsäännölliset runsau—
denvaihtelut ovat tyypillisiä. Härkäsimppumme ovat 1970—
luvun lopun jälkeen lähes kadonneet Suomenlahden länsi—
osasta ja lounaiselta rannikkoalueelta. Itämeren suola—
pitoisuuden nousu on ehkä haitannut härkäsimppujen lisään
tymistä tai samoihin aikoihin runsastuneet turskat ovat
voineet vähentää härkäsimppujen määrää. Muutokset turska—
kannoissa voivat selittää myös rasvakalan runsausvaihte—
luita.
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Meidän tulisi tuntea kalojemme nykyinen levinneisyys ja
runsaus, jotta huomaisimme niissä tapahtuvat muutokset.
Riista— ja kalantutkimuslaitos tutkii talouskaloja mutta
muut kalat ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Nyt vesi— ja
ympäristöhallituksen luonnonsuojelututkimusyks ikkö on
aloittamassa näiden kalojen seurantaa ja tutkimusta. En
siksi on tarkoitus selvittää näiden kalojen esiintymistä
Suomessa.

Taloudellisesti vähämerkityksellisten kalojen levinnei—
syystiedot ovat usein epätarkkoja. Aivan uusiakin esiin—
tymiä saattaa löytyä. Esim. rantaneula tunnettiin Suomessa
vain murtovedestä itäiseltä Suomenlahdelta ennen vuotta
1985. Sitten sitä saatiin useita yksilöitä hyönteishaa—
villa kaakkoisrajan läheltä Simpeleenjärven laskujoesta.
Rantaneulaa saattaisi aivan hyvin löytyä myös jostain
muusta Laatokkaan laskevista vedestämme. Kirjoeväsimpusta
tunnettiin 1940—luvun lopulla vain muutamia esiintymis—
paikkoja. Nyt sen tiedetään esiintyvän laajalla alueella
Itä— ja Keski—Suomessa. Kuitenkaan sitä ei ole löydetty
Oulujoen vesistöstä, jossa sitä voisi hyvin kuvitella
esiintyvän. Lisätutkimusta siis tarvitaan.

Taloudellisesti arvottomia kaloja on myös siirretty uusiin
vesiin. Särkeä on joskus arvostettu nykyistä enemmän ja
silloin sitä myös istutettiin uusiin paikkoihin. Kivisimp—
pu, joka on puuttunut Jäämereen laskevista vesistä, on
1970—luvulla ilmestynyt ihmisen levittämänä Utsjokeen ja
on siellä laajentamassa aluettaan. Toutainta on istutettu
kauas sen varsinaisen esiintymisalueen ulkopuolelle, esim.
Vantaanjokeen. Suutari ja ruutana ovat levittäytyneet poh
joiseen päin istutusten avulla. Alunperin Amerikasta
lähtöisin oleva piikkimonni on kotiutunut Suomeen vaivat
tomasti. Siirrettäessä lajeja vieraisiin paikkoihin on
vaarana, että uusi laji haittaa alkuperäistä lajistoa.
Tästäkin syystä uusiin paikkoihin siirrettyjä kaloja on
syytä pitää silmällä vaikka ne eivät ainakaan vielä ole3 tuottaneet suurempaa harmia Suomessa.

Luonnonsuojelussa lähdetään siitä, että kaikki lajit ovat
biologisesti samanarvoisia. Vaikkei siis osalla kaloista
olisi suurempaa merkitystä ihmisille, niitäkään ei ole
syytä unohtaa. Monen runsaan, mutta taloudellisesti väliä—
arvoisen kalalajin merkitystä muille lajeille ei tiedetä.
Useat lajit ovat arvokalojen tärkeää ruokaa. Hauki ja
ahven syövät runsaasti kolmipiikkiä rannikollamme, lohi ja
taimen taas ulapalla. Salakka ja särki ovat monen peto—
kalan ravintoa ja on ajateltu, että ne näin vähentävät
petokalojen arvokaloihin kohdistamaa painetta. Taloudel—
lisesti merkityksettömät kalat ovat myös monen linnun
tärkeää saalista. Porkkalassa riskilät saattavat kantaa
päivässä pesään toistakymmentä kivinilkkaa. Toisaalta
arvokalat saattavat joutua kilpailemaan muiden kalojen
kanssa. Esim. kivennuoliainen ja mutu saattavat kilpailla
lohikalojen poikasten kanssa samasta ravinnosta.
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Taloudellisesti vähämerkityksellisten kalojen esiintymi—
sestä on nyt tarkoitus saada tietoa kyselyn avulla.
Pyrimme levittämään kyselyä mahdollisimman laajalle, jotta
vastauksista muodostuisi oikea kuva kalojen levinneisyy—
destä. Kyselylomakkeeseen on valmiiksi merkitty neljä—
kymmentäkaksi kalalajia, joiden esiintymistä viimeisen
viiden vuoden aikana halutaan kartoittaa. Lomakkeet tulisi
palauttaa tämän vuoden puolella. Kalojen tarkkailua ei
kuitenkaan kannata lopettaa, koska kalojen seurantaa
tullaan jatkamaan tämän vuoden jälkeenkin.

Lisätiedot: Niko Leikola, vet, luonnonsuojelu—
tutkimusyksikkö, puh. 4028 263

Kirjallisuutta:
Koli, L. 1990. Suomen kalat, —357 s. WSOY, Porvoo.

YHTENÄISTETÄÄNKÖ BOD-MÄÄRITYS EUROOPPÄLÄISELLÄ TASOLLA?

Komitean CEN TC 230 “Water Änalysisu BOD-määritystä
käsittelevä työryhmä pohti tammikuun lopulla Kööpenha
minassa kaksi päivää BOD-määrityksen standardisointia.
Kun määritysmenetelmällä on ikää jo 100 vuotta, saattaa
tuntua oudolta, että tutkijat edelleen löytävät yli
tenäistettäviä asioita, mutta näin vain on. Kokouksessa
oli edustettuna kahdeksan Euroopan maata.

Kirjasimme 26 kohtaa BOD-menetelmässä, jotka vaativat
keskustelua ja sopimusta yhtenäistä menettelyä silmällä
pitäen. Menetelmän teknisistä yksityiskohdista vaihdet
tiin tutkimustietoa samoin kuin menetelmän uusittavuu
desta yhdessä laboratoriossa tai usemman laboratorion
kesken. Suuri edistysaskel oli, kun pystyimme sopimaan,
että menetelmä, jota olemme tekemässä, on tarkoitettu
kulutuksille, jotka ovat suuremmat kuin 3 mg/l (siis
pääasiassa jätevesille) ja että määrityksessä tulee aina
käyttää nitrifikaation estoa. Onnistuimme myös sopimaan,
että nitrifikaation estossa käytetään allyylitioureaa
(ÄTU) 2 mg/1.
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Tavoitteena oli myös, että voisimme sopia siitä, käyte
täänkö helposti hajoavien orgaanisten aineiden mittana
BOD5- vai BOD7-määritystä. Pohjoismaista Norja, Ruotsi
ja Suomi ovat jo 1960-luvun lopulta käyttäneet B0D7-
määritystä ja luvat ja päätökset Suomessa ovat sidottuja
30D7 -tuloksiin. Kaikissa muissa maissa käytössä on 30D5-
määritys, ja perinteet ovat pitkät eli jopa 100 vuotta.
Ranska, Englanti ja Italia vastustivat ehdottomasti
siirtymistä 80D7-määritykseen. Sen sijaan Saksa saattai
si ottaa käyttöön BOD7 -määrityksen samasta syystä kuin
Pohjoismaat eli laboratorioiden työaikaan vedoten. Vii
konlopputyö koetaan Pohjoismaissa ja Saksassa sekä
kalliiksi että ikäväksi laboratorioille. Tanskassa
saattaa myös olla valmiutta siirtyä BOD7-määritykseen. Q
Totesimme, että mm. EY:n direktiiveissä ja HELCOM’in
suosituksissa puhutaan BOD5-määrityksestä ja että
kysymys 5 tai 7 on oikeastaan poliittinen kysymys.
Asiantuntijat pystyvät kyllä sopimaan BOD-määrityksen
teknisistä yksityiskohdista, mutta aikakysymystä emme
pysty ratkaisemaan. Pohjoismaiden esittämä ratkaisu
oli, että tehdään B0D-määritys, jossa kukin maa määrit
telee perinteidensä tai muiden syiden perusteella
luvun n. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan kyllä
käyttää 30D5 -määritystuloksia, jotka saadaan esimerkiksi
kullekin jätevesityypille ominaisten kertoimien avulla
tai tekemällä näissä yhteyksissä BOD5-määritys.

Seuraavan kerran asiaa käsitellään huhtikuussa. Olen
kiitollinen kannanotoista asiaan.

Lisätiedot: Kirsti Haapala, lali, puh. 5089 510.

ii 0

0
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TAPAHTUMIA

OULUN VESISTÖTUTKIMUSPÄIVÄT g - lo.4.lggl

POHJANLAHDEN MERIYMPÄRISTÖN SUOJELU

Oulun seitsemänsien vesistötutkimuspäivien aihe liittyy
Pohjanlahtivuoteen 1991. Kolmekymmentä asiantuntijaa
kertoo uusinta tietoutta meriympäristön tilasta, siihen
vaikuttavista tekijöistä ja suojelutarpeesta. Paikalla
ovat mm. vesi- ja ympäristöliallituksen ja merentutkimus
laitoksen johtajat sekä useita suomalaisia ja ruotsalai
sia Pohjanlalitivuoden tutkijoita.

Päivien yhteydessä julkistetaan vuosina 1988 - 1990
toteutetun Perämeriprojektin tulokset. Esitelmien
aiheina ovat mm. velvoitetarkkailun kehittäminen,
merialueen virtaukset ja tila sekä niiden arviointi
mallien avulla. Ravinteista ja niiden vaikutuksista
kertovat MMT Timo Tamminen ja Dr. Bosse Norrman. Turun
yliopiston tutkijoiden aiheina ovat Saaristomerellä
viime vuosina tehdyt tutkimukset. FT Pertti Kokkosen ja
prof. Erkki Pulliaisen esitelmissä kerrotaan viime
aikoina julkista huomiota herättäneistä kromitutkimuk
sista ja kalojen lisääntymishäiriöistä pohjoisella
Perämerellä. Dr. Fredrik Wulff kertoo Pohjanlahden
biogeokemiallisesta mallista.

Oulun vesistötutkimuspäivät ovat vakiintumassa maamme
suurimmaksi vesi- ja ympäristöväen kokoontumistilaisuu
deksi. Osanottajamäärä on vuosi vuodelta lisääntynyt.
Vuonna 1990 seminaarissa oli 430 osanottajaa eri puolil
ta maata. Tänä vuonna seminaarin järjestäjinä toimivat
vesi- ja ympäristöhallinto, Valtion teknillinen tutki
muskeskus, Oulun kalastuspiiri ja Oulun yliopisto.
Tilaisuuteen on ilmoittauduttava 28.3.1991 mennessä
osoitteella Oulun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus,
Hallituskatu 13-17, 90100 Oulu, puh 981-221 522/Raili
Saarela.

Lisätiedot: Erkki Alasaarela ja Anna Marttila, Ouvy,
puh. 981-311 5041

UI:
UI:



26

MÄAKUNNÄLLINEN VESIPÄIVÄ 91: MAATALOUDEN ALUEELLINEN
VESI ENSUO3ELU

Aika: tiistai 23.4.1991
Paikka: Maa- ja Metsätalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki

Vesiyhdistys r.y. perustettiin vuonna 1969 edistämään
yhteistyötä vesialan eri osa-alueiden kesken sekä
hoitamaan yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin.
Keskeisiä toimintamuotoja ovat koulutus- ja keskustelu-
tilaisuudet sekä julkaisutoiminta. “Maatalouden alueel
unen vesiensuojelu” on 37. Vesiyhdistyksen järjestämä
vesipäivä.

Ohj elma/alustukset: (2)
10.45 Ilmoittautuminen
11.15 Avaus, Eeva-Kaarina Aaltonen, Vaasan vsy
11.30 Kansainvälistymisen aiheuttamat muutokset

maatalouden tuotantorakenteessa ympäristön
kannalta, Reino Uronen, MMM

12.10 Vesiensuojelun huomioonottaminen tuotantoraken
teen ohjauksessa, Lauri Pölkki, Maatilahallitus

14.05 Maatalouden mahdollisuudet vähentää vesistöjen
kuormitusta, Jouko Uola, Etelä-Pohjanmaan
maatalouskeskus

14.25 Vesiensuojelun tuomat paineet maatilataloudessa,
Heikki Juutinen, MTK

15.30 Maatalouden aiheuttama vesistökuormitus ja sen
pienentäminen - alueellisten tekijöiden huomi
oonottaminen, Seppo Rekolainen, VYH

15.50 Jokien ravinnekuormitus Perämerelle, esimerkkinä
Kyrönjoki, Karl-Erik Storberg, Vavy

16.25 Happamat suifaattimaat - vesiensuojelun ongelma
ko? , Jukka Palko, Ouvy

16.45 Kesannointimenetelmät ja niiden vaikutus huuli
toutumiseen, Hannu Känkänen, MTTK

17.20 Maanmuokkauksen mahdollisuudet eroosion torjun
nassa, Jyrki Pitkänen, MTTK

17.40 Suojavyöhykkeiden merkitys maatalouden vesien
suojelussa, Helena Ahola, Vantaanjoen ja Helsin
gin seudun vsy

18.30 Päätössanat, Lea Kauppi, VYH Q
Osallistumismaksu on 600 mk (Vesiyhdistyksen jäsenille
400 mk), ja siihen kuuluu luennot, kurssimateriaali ja
kahvit.

Ilmoittautumiset 15.4.1991 mennessä Vesiyhdistyksen
osoitteeseen, P1 721, 00101 Helsinki tai
puh. 90-40281/Markku Korhonen tai Vappu Enqvist.

Junayhteydet Helsingistä: HKI-Seinäjoki 7.00-10.33
Seinäjoki-HKI 19.25-23.00

EJEI
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YMPÄRISTÖNSUOJELU SEKÄ UUDET JUOMÄ- JA JÄTEVEDEN KÄsIT
TELYMENETELMÄT - SEMINAARI

Suomen ja Nevostoliiton välisen tieteellisteknisen
yhteistyökomitean juoma- ja jätevedenpuhdistuksen
työryhmä järjestää, yhteistyössä Vesi- ja ympäristöhal
lituksen kanssa, seminaarin aiheesta ‘Ympäristönsuo]elu
sekä uudet juoma- ja jäteveden käsittelymenetelmät”
Espoon Otaniemessä Teknillisen korkeakoulun Rakennus-
osaston tiloissa 7.-9.5.1991.

Seminaariin on pyydetty esitelmiä alan asiantuntijoilta
Neuvostoliitosta ja Suomesta. Seminaarin on lupautunut
avaamaan Vesi- ja ympäristöhallituksen pääjohtaja Kaj
Bärlund. Esitelmät on jaettu kolmeen suurempaan aiheko
konaisuuteen:

* Ympäristönsuojelun yleisesitykset (7.5.1991)
* Jäteveden käsittely (8.5.1991)
* Juomaveden käsittely (9.5.1991)

Esitelmät pidetään kunakin seminaaripäivänä klo 9.00-
13.00 välisenä aikana Teknillisen korkeakoulun Rakennus-
osaston tiloissa.

Esitelmät julkaistaan Vesi- ja ympäristöhallituksen
monistesarjassa suomeksi ja venäjäksi. Moniste jaetaan
kaikille seminaariin osallistuville.

Seminaarista ei peritä osanottomaksua. Järjestelyjä
varten toivotaan ilmoittautumisia 15.4.1991 mennessä
osoitteella Vesi- ja ympäristöliallitus/ Tuulikki Suokko,
PL 250, 00101 Helsinki tai puhelimitse 90-4028 258.

Lisätiedot: Hannu Laikari, ttt, puh. 4028 255
Tuulikki Suokko, ttt, puh. 4028 258

CLI
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TIEDONVIRRASSA JULKAISTU VUONNA 1990

Numero 1/1990

Avohakkuu ja metsäojitus muuttavat purovesien määrää, laatua ja biologiaa.
Pertti Sauna. VYL, puh. 1929 551.

Jätetutkimuksen ensimmäiset hankkeet päätösvaiheassa.
Timo Asmmuth, ttt. puh. 4028 250.

Ainetasemalleja järville, Tom Frisk. Tavy, puh. 931—2320 258.

Raudan ja mangaanin esiintyminen pohjavadassä ja poistaminen biosuodatuksella.
Tuomo Hatva, knt. puh. 6951 268.

Metsäteollisuuden jätevesipuhdistamot syynissä. Juhani Junna. ttt. puh. 4028 249.

Kaivosjätteet. jätepadot ja ympäristö. Jouko Saarela, ttt, puh. 6951 388.

Bioroottorit jäteveden käsittelymenetelmänä, Asta Reinikainen. ttt. puh. 4028 254.

Hydrologiset mallit. vesistöennusteet je ilmastonmuutos,
Bertel Vehviläinen. hyt. puh. 1929 581.

Tutkimusohjelma uudiatuu. Matti Melanen, ttt, puh. 4028 248.

Vesistöaluerekisteri valmistumassa. Matti Ekholm. hyt. puh. 1929 559.

Pohjavesimallien kehittäminen. Taina Nyst&n, ttt. puh. 4028 353.

Hydrologisten havaintoverkkojen arviointi ja kehittäminen.
Markku Puupponen, hyt. puh. 1929 577.

Maantiesuolauksen vaikutus pohjavetaen, Jouko Soveri, hyt. puh. 1929 574.

AOX, orgeanisten klooriyhdisteiden mitta. Riitta Tuominen. lab. puh. 5089 514.

Typenpoistoa tutkitaan. Matti Valve. ttt. puh. 4028 253.

Numero 2/1990

Pohjaveden muodostuminen hiekkaperäisessä maassa. Risto Lamaelä, hyt, puh. 19291.

Uittopadotuksen loppuminen lisää vesistöjen tulvimisalttiutta.
Veikko Lammassaari, puh. 784 771.

Suomen laskeumatilenne. Olli Järvinen. YM. puh. 1991 367.
Keivovesien happamoituminan Suomessa. Kirsti Korkka-Niemi, Tuvy. puh. 921-661 756.

Lumen vesiarvon alueellinen vaihtelu Suomessa. Jaakko Perälä. hyt. puh. 1929 552.

Typpikö rannikkovemien pahin rehevöittäjä?. Jukka Puustinen. ttt. puh. 5089 440.

Metsäjärvien elohopeasta yhteenveto. Matti Verta, vet, puh. 4028 319.

Valumaveden elkuperä - isotooppitekniikka valunnan ja hajakuormituksan tutkimukses
sa. Ahti Lepistö, hyt. puh. 1929 542.

Saastuneiden maa-alueiden kartoitusmenetelmät, Timo Assmuth, ttt, puh. 4028 250.

Jokisalli muuttuvan virtauksen ja vedenlaadun laskentaan.
Olli Malve, hyt. puh. 1929 575.

Vedellä on notkeat nivuset. harpaantumatta sitä saa seurata. Veli Hyvärinen. hyt.
puh. 1929 560.

Pienten yksiköiden jätevasienkäsittely. Arto Latvala. ttt. puh. 40281.

Kemikealitutkimuksen kehittäminen VYL:ssä, Matti Verta, vat. puh. 4028 319.
Suomen sisävesien laadun saurennan edistäminen, Ari Mäkelä, vet. puh. 4028 237.

Makrofyytit vesien tilan seurannassa. Lauri Heitto. vet, puh. 4028 351.

LIMS - näytekirjanpito tietotekniikan keinoin, Timo Vänni. lab, puh. 5089 522.

Kovakuoriaiset luonnontilaieen metsän indikaattoreina, Ilpo Rutanen, luonnonsuoje
lututkimumyksikkö, puh. 4028 259.

Seleeni ekosysteemissä. Jouko Soveri, hyt, puh. 1929 574.

Mikä fosforilennoituksessa kiikastaa?, Lea Kauppi. vet, puh. 4028 337.

Jätevesien käsittelyn tutkimuspaikka, Sakari Välimaa. ttt. puh. 4028 257.

Mitä mikrobit tekevät aktiivilietteessä?, Kirmten JØrgenmen. ttt, puh. 5089 497.

Meatutkimus vesi— ja ympäristöhallinnossa, Erkki Loukola, ttt, puh. 6951 210.
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Numero 3/1990

Vesistöjen happamoitumisen kehitysarviot. Juha Kämäri. vet, puh. 4028 346.

Suomen järvien happamoitumisen tilastollinen kartoitus,
Martin Porsius, vet, puh. 4028 352.

Raskasmetallit latvajärvissä — laskeuman ja happamoitumisen merkitys.
Matti Verta, vet, puh. 4028 319.

Humuksen vaikutus järvien happamuuteen Suomessa. Pirkko Kortelainen, vet.
puh. 4028 349.

Sinileväkukintojen yhteys kuormitukseen ja valuma-alueen maankäyttöön.
Seppo Knuuttila, vet. puh. 4028 312.

Hydrologiset tekijät ja valumaveden laatu, Ahti Lepistö. hyt, puh. 1929 542.

Laskeuman epäpuhtauksien vaikutus maa— ja pohjaveden laatuun. Jouko Soveri. hyt.
puh. 1929 574.

Pohjaveden likaantuminen Kärkölässä. Taina Nystn. ttt, puh. 4028 353.

Suomenlahden öljyvahinko 1987 ja ympäristövaikutukset. Juha-Pekka Hirvi. vet.
puh. 4028 236.

Lämpeneekö vai märkeneekö?. Veli Hyvärinen. hyt. puh. 1929 560.

Happivalkaimu ja aktiivilietelaitos - tehokas yhdistelmä metsäteollisuuden päästöi
hin. Juhani Junna, ttt. puh. 4028 249.

Pesiöjärven havaintoalueen tutkimukset. Timo Ahlberg. hyt, puh. 1929 573.

Testauslaboratorioiden akkreditointi, Kirsti Haapala, lab, puh. 5089 510.

Eurooppalainen standardisointi: CEN/TC 230 “Water analysis”. Kirsti Haapala. lab.
puh. 5089 510.

Numero 4/1990

Ekologisen tutkimuksen kehittäminen. Rauno Väisänen, vet. puh. 4028 261.

Uhanalaisten lajien suojelu ja tutkimus. Rauno VäIsänen. vet, puh. 4028 261.

Uhanalaisten perhosten suojelusuunnitelmat. Rauno Väisänen. vet, puh. 4028 261.

Uhanalaisten sienten tutkimus ja suojelusuunnitelmat, Heikki Kotiranta, vet.
puh. 4028 260.

Ympäristön yhdennetyn seurannan terrestrisestä, erityisesti kasvillisuuden seuran
nasta, Tapio Lindholm, vet. puh. 4028 262.

Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus. Tapio Lindholm, vet. puh. 4028 262.

Ystävyyden puiston tutkimukset. Raimo Heikkilä. vet, puh. 4028 319.

Vesi-silmu käynnistynyt. Lea Kauppi. vet. puh. 4028 339.

Miten rahkasuo toimii?, Tapio Lindholm, vet. 4028 262.

Pitkät geofysikaaliset havaintosarjat Itämeren valuma—alueella, Risto Lemmelä,
hyt. puh. l9291.

Balatonin virtausmalli, Juha Sarkkula. hyt. puh. 7314 267.

Ruukin koeaseman routatutkimuksista, Leena Huttunen. hyt. puh. 1929 563.

Metsänlannoitus vesistöjen rehevöittäjänä, Matti Saura, Tavy. puh. 931—2620 111.

Veden laatu ja rehevyys itäisen Suomenlahden Suomen puoleisessa osassa.
Heikki Pitkänen. vet. puh. 4028 319.

Ainevirtaama—arvioiden tarkkuuden ja toistettavuuden arviointi. Seppo Rekolainen.
vet. puh. 4028 325.

Vesihygienian tutkimus. Maarit Niemi. vet. puh. 5089 483.

Fiotaatio kalankasvatuslaitoksen lietteen käsittelyssä. Juhani Junna. ttt.
puh. 4028 249.

Kunnostuksen vaikutus lintuvesifn. Pirjo Hiltunen, Mivy. puh. 955-191 3347.

Laaja. orgaanimten klooriyhdisteiden kohtaloa selvittelevä sedimenttitutkimum
valmistunut. Sirpa Herve. KSvy, puh. 941-697 251.

Vantaan ja Espoon kaivovesien tilastollinen analyysi. Jouko Soveri. hyt.
puh. 1929 574.
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Ohi eita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen
rakenne on: otsake (ISOILLA KIRJÄSIMILLÄ, iskevä,
lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, pulielinnumero) sekä kirjal
lisuusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjestys-
numeroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Kirjalli
suusviitteet laaditaan pienellä kirjasinkoolla. Selos
teet ja uutiset laaditaan WP:llä, pohja Tiedonvirta ja
lähetetään Terttu Halmeelle laserkirjoittimeen LÄSER R
500 N:o 20. Pohjana on valmiiksi ohjelmoitu rivitiheys
(tiheä 1. ykkösriviväli) ja marginaalit (sivumarginaalit
3,5 cm, ylä- ja alamarginaalit 3 cm). Selosteen enim
mäispituus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta
tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 31.1., 15.5.,
15.9., 30.11. Vesi- ja ympäristöhallituksen sarjoissa
julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista
jätetään seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun
alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja
ympäristöhallinnon yksiköistä lyhenteitä seuraavasti:

VYH = vesi- ja ympäristöhallinto VYL = vesien- ja ympäristön-

tai —hallitus tutkimuslaitos

VE • vesistöosasto hyt = hydrologfan toimisto

vöt vesistötoimisto vet = vesi— ja ympäristön
rat = rakennustoimisto tutkimustoimisto

VY = Vesien— ja ympäristönsuojelu— ttt = teknillinen tutkimustoimisto

osasto lab = tutkimuslaboratorio

vyt • vesien- ja ympristnsuojelu- Hevy = Helsingin vesi- ja

toimisto ympäristöpiiri

knt • kuntatoimiato Tuvy • Turun vyp

tet = teollisuustoisfsto Tavy • Tampereen vyp
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LUONNONSUOJELUTUTKIMUS YMPÄRISTÖHALLINNOSSÄ VOIMISTUU

Kun Ympäristöministeriö vuonna 1988 päätti perustaa
luonnonsuojelututkimukseen erikoistuvan yksikön, kääntyi
uusi lehti suomalaisessa luonnonsuojelussa. Tutkimus
toki oli ollut luonnonsuojelun päätöksenteon lähtökohta
na jo luonnonsuojelun ensi vuosikymmeninä. Olivathan
luonnonsuojelun pioneerit enemmän tai vähemmän tutkijoi
ta, jotka argumentoivat omista tutkimuslähtökohdistaan.
Professori Kaarlo Linkola loi perustan suojelualuejär
jestelmämme kehittämiselle. Myös ensimmäinen ja pitkä
aikainen luonnonsuojeluvalvojamme, tohtori Reino Kai
liola oli pohjimmiltaan tutkija. Myös luonnonsuojelu
valvoj an alkuperäinen toimipaikka metsäntutkimuslaitok
sessa kieli 1lieisestä suhteesta tutkimukseen. Nykyi
selläkin luonnonsuojeluvalvoj alla, ympäristöministeriön
toimistopäälliköllä Antti Haapasella on tutkijatausta.
Valitettavasti vain metsäntutkimuslaitos sittemmin
hylkäsi tämän luonnonsuojelun viisasten kiven.

Luonnonsuoj elukysymysten laaj eneminen ja monimutkaistu
minen johti siihen, että hajanainen ja koordinoimaton,
lähinnä yliopistoissa pienin apurahoin toteutettu luon
nonsuojelututkimus oli täysin riittämätöntä. Luonnon
suojeluongelmia ei voida ratkaista mielialakysymyksinä
eikä myöskään pelkkien tilastotietojen pohjalta. Luon
nonsuojelun tulee perustua analyyttiseen tutkimukseen,
perusteltuun tietoon ja asiantuntemukseen.

Täten Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitokseen perustettu
luonnonsuoj elututkimusyksikkö sai tehtäväkseen laaj an
ekologisen ongelmakentän. Yksikön toiminta on monista
hankaluuksista huolimatta lähtenyt ponnella käyntiin.
Tekemistä riittää, sillä tutkimuksen painopisteinä on
luonnonsuojelualuej ärjestelmän kehittäminen, laj ien,
eritoten uhanalaisten lajien suojelun ongelmat, luonnon
suojelualueiden hoidon tutkimus, luonnonsuojelun ja
talouskäytön yhteensovittamisen tutkimus, erilaiset
kartoitukset ja luontoseurannat, yhdennetty seuranta
monin osin, ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön tutki
mus, sekä Ystävyyden puiston tutkimukset. Nämä ovat
tähän mennessä aloitetut aihekokonaisuudet.

Toiminta sai uutta puhtia kun hajallaan Pohjois-Rauta
tiekadulla työskennellyt tutkijajoukko sai syyskuun
alussa oma tilat Ruoholahdenkadulta. Tämä paransi
työskentelyedellytyksiä ja koska yksikön toiminta on
keskeisesti koordinoivaa, ei muutto tule merkitsemään
sulkeutumista, vaan se antaa paremmat yhteistyömahdolli
suudet kaikkiin suuntiin.

Tapio Lindholm
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TULOSSA

ETELÄ-SUOMEN AARNIOMETSÄKÄRTOITUS KESÄLLÄ 1991

Äarniometsäkartoitus on vuonna 1991 jatkunut edellisen
vuoden esitutkimusten tulosten pohjalta. Eri viranomais
ten, järjestöjen ja yksityisten ihmisten tekemien selvi—
tyksien tuloksena ilmoitettuja aarniometsäkohteita on
kertynyt lisää. Tällä hetkellä niitä on noin 850
(taulukko 1) . Erityisen runsaasti ilmoituksia on tullut
Hämeen ja Mikkelin lääneistä, mikä osaltaan johtuu etsin
nän tehokkuudesta näillä alueilla. Ilmoitettujen
aarniometsäkohteiden koko vaihtelee suuresti. Eteläisim—
mässä osassa Suomea kohteet ovat tyypillisesti pieniä ja
Pohjois—Karjalassa ja Oulun läänissä taas puolestaan huo
mattavasti suurempia. Aarniometsäkohteiden alueellinen
jakautuminen näkyy kartassa 1.

Taulukko 1. Ilmoitettujen aarniometsäkohteiden määrä,
keskimääräinen pinta—ala ja kokonaispinta—ala eri
lääneissä.

Keskim. Kokonais—
Lääni Kohteita/kpl pinta—ala/ha pinta—ala/ha

Turun ja Porin 75 23 1565
Uudenmaan 79 35 2411
Kymen 87 16 1320
Hämeen 202 19 3732
Mikkelin 124 47 5596
Pohjois—Karjalan 61 57 3457
Kuopion 31 39 1025
Keski—Suomen 76 31 2169
Vaasan 46 18 830
Oulun 62 106 6351

Yhteensä 843 28456

Keväällä 1991 Tapio Lindholm ja Seppo Tuominen laativat
yleiset inventointiohjeet, joiden avulla kartoitukseen
ilmoitettujen aarniometsäkohteiden inventointi on mahdol—
lista suorittaa yhdenmukaisesti. Inventoinnissa kerätään
tietoa etenkin metsikön pysty— ja maapuuston rakenteesta
ja sen luonnontilaisuudesta. Lisäksi kerätään tietoa mm.
kohteen kasvillisuudesta ja lajihavainnoista.

0

0
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‘

Kartta 1. Ilmoitettujen aarniometsäkohteiden sijainti
yhtenäiskoordinaatiStolla. Kukin piste vastaa yhtä lOxlO
km2 aluetta, joilta on ilmoitettu vähintään yksi
aarniometsäkohde.

Kesä 1991 on ollut aarniometsäkohteiden inventoinninaikaa. Inventointeja ovat tehneet lääninhallitusten ym—päristönsuojelutoimistot yksityismailla ja metsähallituk—sen luonnonsuojeluosasto yhdessä hoitoalueiden kanssametsähallituksen mailla. Lääninhallitusten ja metsähal—lituksen edustajille järjestettiin keväällä koulutusti—laisuudet, joissa myös ohjeistoa viimeisteltiin yhdessätulevien inventoijien kanssa. Luonnonsuojelututkimusyk—sikkö on vastannut erityisinventoinneista joillain eri—tyisalueilla, kuten esim. suunnitellulla Talaskankaan
luonnonsuojelualueella. Aarniometsäkohteiden kovakuorias—
ja sieni—inventointeja on jatkettu.

Vuoden 1991 loppupuolella maastoinventointien tuloksia
kootaan luonnonsuojelututkimusyksikössä suunniteltuun
tietokantaan, jonka avulla voidaan tehdä tulosten käsit
telyä ja raportointia. Tietokanta toimii samalla myös
aarniometsäkohteiden rekisterinä, josta on hyötyä tutki
joille ja viranomaisille myöhemminkin. Tietokannan käyt—
tömahdollisuuksien kehittely jatkuu edelleen inventointi—
tuloksia käsiteltäessä.
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Vaikka aarniometsäkartoitus on varsinaisesti edennyt
kohteiden inventointeihin ja niiden tulosten käsittelyyn,
voi luonnonsuojelututkimusyksikköön edelleen koko ajan
tehdä ilmoituksia myös mahdollisista uusista kohteista.
Kartoituksen kuluessa on varmistunut se käsitys, että
vanhoja luonnontilaisia metsiä on Etelä—Suomessa jäljellä
hyvin vähän, joten on tärkeää huomioida myös sellaiset
metsätaloudellisesti käsitellyt metsät, joissa metsän
rakenne ja eliöyhteisö on palautunut lähelle luonnonti—
laa. Inventoinnissa tulevat kyseeseen myös vanhoja
aarniometsiä nuoremmat metsät, mikäli ne ovat raken
teeltaan ja historialtaan luonnontilaisia. Myös kaikkien
runsaasti pysty— ja maalahopuustoa sisältävien metsien
merkitys on korostunut uhanalaisten lajien suojelun
kannalta. Q
Syksyn ja talven aikana aineistoa järjestellään ja sen
pohjalta laaditaan suojeltavien kohteiden esitys ym—
päristöministeriölle.

Lisätiedot: vet, luonnonsuoj elututkimusyksikkö
Tapio Lindholm, puh. 6938 713
Outi Äiraksinen, puh. 6938 707

LUONNON- JA MÄISEMÄNSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAIDEN KÄL
LIOÄLUEIDEN INVENTOINTI

Kallioalueiden laajamittainen inventoinnin ja suojelu-
suunnitelmien taustaselvitysten tarve on Suomessa tullut Qkiireelliseksi ja välttämättömäksi tehtäväksi Jatkuvasti
voimistuneen kiviaineksen käytön takia. Paineet kai
lioalueiden taloudelliselle hyödyntämiselle ovat suurim
mat Etelä-Suomen tiheään asutuilla alueilla ja alueilla,
joilla luonnostaan on pulaa rakentamiseen tarvittavasta
sorasta ja hiekasta. Luonteenomaista useille kalliota
hyödyntäville hankkeille on ollut taloudellisten etujen
korostuminen ja piittaamattomuus kallioalueisiin liit
tyvistä muista arvoista. Kallioalueet ovat kuitenkin
maa-aineslain alaisia luonnon kohteita, joiden maisemal
liset, biologis-ekologiset ja geologis-geomorfologiset
ominaisuudet ja arvot olisi tunnettava maa-ainesten
ottosuunnitelmia tehtäessä ja lupakäsittelyiden aikana.
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Ympäristöministeriön vuonna 1987 käynnistämää kallioalu
eiden luonnon- ja maisemansuojelullisten arvojen inven
tointia on tehty jo Kymen ja Uudenmaan läänien alueella
vuosina 1989-1990. Inventointityötä jatketaan läänikoh
taisesti edeten ja kallioihin kohdistuvien taloudellis
ten hyödyntämispaineiden mukaisessa kiireel
lisyysjärjestyksessä. Vuoden 1991 aikana on Turun ja
Porin läänin sekä Vaasan läänin alueella tarkoitus
inventoida yhteensä yli 200 kallioaluetta.

Kallioalueiden luonnon- ja maisemansuojelullisten ar
vojen mahdollisimman objektiivinen määrittäminen tapah
tuu eri osatekijöiden arvioinnin pohjalta. Ärvioinnin
päätekij öinä käytetään alueen geologis-geomorfologisia,

3 ekologis-biologisia ja maisemallisia arvoja. Lisäteki
jöinä käytetään alueeseen liittyviä muita arvoja, kuten
luonnontilaisuutta, lähiympäristön maisema-arvoja sekä
tietoja kohteen kulttuurihistoriallisesta merkittävyy
destä ja moninaiskäytöstä.

Geologi s -geomorfologi sin perustein kallioalueel le annet -
tu arvo kuvaa sen merkittävyyttä tutkimus- ja opetuskoh
teena sekä tärkeyttä luonnontieteen ja alueen erikoisuu
den kannalta. Kallioperän kivilajien ja niiden tyypil
listen rakenteiden avainkohteet ovat suojelullisesti
arvokkaita. Kivilajit koostuvat mineraaleista, jotka
voivat joskus esiintyä paljain silmin nähtävinä kauniina
kiteinä. Tällaiset mineraalien tyyppiesiintymät lisäävät
kohteen merkitystä.

Kallioiden pinnanmuotoihin on vaikuttanut kivilaji
kohtaisten rakenteiden ja ominaisuuksien lisäksi jäät;
kön lohkareita siirtävä, kuluttava ja hiova toiminta.
Jäätikkövesivirtoj en kovertamat hiidenkirnut, j äätikön
muovaamat kallioperän ruhjeiden eroosiolaaksot, luolat,
korkeat jyrkänteet, kalliorapaumat ja suuret irtoloh
kareet ovat erikoisia luonnonesiintymiä, jotka tulee
huomioida kallioalueiden suojeluarvon määrittämisessä.

Kallioalueiden ekologis-biologisessa arvioinnissa kiin
nitetään huomiota alueen monipuolisuuteen, biotoop
peihin, kasvillisuuteen ja eliölajistoon. Lajistoltaan
arvokkaimpia alueita ovat runsaita uhanalaisten lajien
esiintymiä sisältävät kohteet. Usein tällaiset kas
vilajit ovat vaateliaita, pääasiassa kalkkikivikal
lioiden kasveja. Kasvillisuudeltaan merkittävät kalliot
voivat koostua vaateliaiden lajien muodostamien kasviyh
teisöjen ohella myös edustavista, luonnontilaisista
karuj en kallioalustoj en kasviyhdyskunnista; yleensä
kasvillisuuden monimuotoisuus lisää alueen suojelullista
arvoa. Tietyt harvinaislaatuiset kohteet (mm. harvinais
ten lintujen reviirit ja pesäpaikat) korottavat myös
kohteen merkitystä.

Maiseman arvioinnissa tarkastellaan kallioalueen maise
malliseen yleiskuvaan vaikuttavia fyysisiä, mitattavia
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tekijöitä sekä vaikeammin arvioitavaa esteettisyyttä.
Ärvioitavia tekijöitä ovat mm. kalliokohteen suhteel
unen korkeus, hahmottuminen, rajautuminen ympäröiviin
alueisiin sekä kohdealueen maiseman monipuolisuus ja
kauneus. Lähiympäristön maisemaa voidaan pitää itse
kallioalueen maiseman osatekijänä. Siksi esimerkiksi
arvokkaan kulttuurimaiseman tai kauniin luonnon
suojelualueen tuntumassa oleva luonnontilainen kallio on
arvokkaampi kuin voimakkaasti ilimistoiminnan muokkaaman
alueen keskellä sijaitseva kallioalue. Yleisiä luonnon-
tilaisuutta vähentäviä tekijöitä ovat mm. teiden raken
nus, asutus, voimaperäinen metsätalous sekä etenkin
laaj amittainen kalliolouhinta.

Kalliokohteen historiallista merkitystä arvioidaan
arkeologisten erikoisesiintymien - mm. vanhat asuin
paikat, hautaröykkiöt, linnavuoret ja kalliomaalaukset
- ja kulttuurihistoriallisten maisemakokonaisuuksien
kannalta. Maisemallisesti kauniit vanhat kaivokset ja
kansanperinteeseen oleellisesti liittyvät kalliot voivat
myös olla suojelullisesti arvokkaita.

Inventoitujen kallioalueiden rajaukset perustuvat pää
asiassa joko tarkkaan geologisten tai biologisten ar
vojen mukaiseen aluerajaukseen tai laajempaan, maisema
ekologiset arvot tai muodostumakokonaisuudet huomioonot
tavaan alueen määrittelyyn. Siten laajojen kai
lioalueiden suoj eluraj auksissa pyritään säilyttämään
ehjiä maisema- ja muodostumakokonaisuuksia luontomme
monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Lisätiedot: vet, luonnonsuoj elututkimusyksikkö
Jukka Husa, puh. 6938 717
Risto Heikkinen, puh. 6938 716

0

0
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TÄYDENNYS VÄLTÄKUNNALLI SEEN SOIDENSUOJELUN PERUSOHJEL
MAAN

Valtakunnallinen soidensuojelun perusolijelma valmistel—
tim kahdessa vaiheessa vuosina 1977 ja 1980 ja periaa
tepäätös sen toteuttamisesta tehtiin valtioneuvostossa
vuosina 1979 ja 1981. Siihen kuuluu yhteensä 600 suo—
aluetta, joiden yhteispinta—ala on n. 490 000 lia, eli
n. 5% Suomen alkuperäisestä suoalasta. Periaatepäätök
sen mukaan suojeluohjelmaan kuuluvia soita ei voi ojit—
taa valtion metsänparannusvaroilla. Valtion mailla
olevat perusohjelmaan sisällytetyt suot on jo lähes
kaikki rauhoitettu soidensuojelualueiksi (yhteensä 324
000 ha) . Sen sijaan yksityismailla suojelu on vielä
suureksi osaksi toteuttamatta. Perusohjelmaan kuuluvia
yksityismaiden soita ostetaan kuitenkin jatkuvasti val
tiolle suojelutarkoituksia varten. Toisaalta maanomis—
tajat ovat tehneet omatoimisia ojituksia monilla suoje
luohjelman kohteilla ja siten vähentäneet niiden suoje—
luarvoa.

Soidensuojelun perusohjelman II vaiheessa kiinnitettiin
erityistä huomiota soiden ojituksen ja pelloksi rai—
vauksen uhanalaisiksi tekemiin kasvilajeihin ja suo
tyyppeihin. Jo silloin todettiin, että monien suotyyp—
pien, erityisesti lettojen, ja kasvien levinneisyys on
muuttunut ja eräiden olemassaolokin Suomessa vaarantu
nut. Varsinkin Etelä-Suomessa suojeluohjelmaan saatiin
mukaan kovin harvoja lettoja, reheviä korpia ja läh—
teikköjä. 1980-luvulla erityisesti Hanna Heikkilän
lettokasvillisuustutkimuksissa ja monissa uhanalaisten
kasvien inventoinneissa kävi ilmi, että Etelä-Suomessa
kin on vielä jäljellä uhanalaista suokasvillisuutta ja
sen lajistoa pieninä sirpaleina. Tästä johtuen luon—
nonsuojelututkimusyksikölle annettiin syksyllä 1990
tehtäväksi valmistella täydennysesitys soidensuojelun
perusohjelmaan.

Soidensuojelun perusohjelman täydennystyö käynnistet
tiin julkaistun uuden tiedon, luonnontieteellisen kes—
kusmuseon kasvistorekisterin sekä eräiden julkaisemat—
tomien raporttien tietojen kokoamisella. Samanaikai
sesti lähetettiin kysely suojelunarvoisista soista n.
sadalle organisaatiolle ja kymmenille henkilöille.
Kyselyyn tuli runsaasti vastauksia, ja kesän 1991 lo
pulla täydennys alkoi saavuttaa lopullisen muotonsa.
Täydennysesitys kattaa koko Suomen lukuunottamatta
Ahvenanmaata, joka käsittelee soidensuojelua itsenäi
sesti. Sielläkin on maakuntaliallituksen johdolla käyn—
nistetty jäljelläolevan uhanalaisen suokasvillisuuden
ja —lajiston kannalta erittäin arvokkaan suoluonnon
suojelusuunnittelu.
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Luonnonsuojelututkimusyksikössä laaditussa soidensuoje
lun perusohjelman täydennysesityksessä on kaikkiaan 284
kohdetta, joiden yhteispinta-ala on n. 19 000 ha (tau
lukko 1). Kohteiden keskikoko on siis n. 66 ha, kun se
aikaisemmassa perusohjelmassa oli yli 800 ha. Täyden
nyksen kohteista lukumääräisesti suurin osa on pinta
alaltaan alle 20 ha, mutta keskipinta—alaa nostavat
muutamat jopa 1000 hehtaarin suuruiset suoalueet, jotka
voitiin ottaa mukaan täydennykseen esim. peruuntuneiden
turpeennostohankkeiden vuoksi. Muutamalla laajalla
kohteella ovat myös 1980—luvulla havaitut uhanalaiset
kasvi- tai eläinlajit johtaneet suojeluarvon uudelleen-
arviointiin. Näin eräät aikaisemmin suojelun kannalta
vain paikallisesti tai seudullisesti merkittäviksi koh
teiksi arvioidut suot on nyt katsottu valtakunnallises
ti suojelunarvoisiksi. Täydennyksestä huolimatta soi
densuojelu ei vieläkään ole alueellisesti kattavaa eri
tyisesti uhanalaisten lajien kannalta tärkeiden letto
jen osalta. Suurimmat puutteet ovat Kaakkois-Suomessa, Qjossa luonnontilaisia soita on jäljellä hyvin vähän.

Taulukko 1. Soidensuojelun perusohjelman täydennysesi
tyksen kohteiden lukumäärä ja yhteispinta-ala lääneit
täin.

Lääni Lukumäärä Pinta-ala ha

Turku ja Pori 30 2332
Uusimaa 18 264
Kymi 5 108
Häme 26 308
Mikkeli 29 282
Vaasa 29 2412
Keski—Suomi 28 679
Kuopio 8 373
Pohjois—Karjala 11 293
Oulu 83 8009
Lappi 17 3905

Yhteensä 284 18965

Lisätiedot: Raimo Heikkilä, vet, luonnonsuojelututki
musyksikkö, puh. 6938 711

0

0
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YSTÄVYYDEN PUISTON SOIDEN EKOLOGIAN TUTKIMUKSET

Ystävyyden puisto Kuhmossa on ainoa luonnonsuojelu—
alueemme, jonka tehtäväksi on selkeästi annettu
tutkimus. Tämän tutkimuksen johto ja koordinointi taas
on VYL:n luonnonsuojelututkimusyksikön tehtävä. Toki
muutkin luonnonsuojelualueet on perustettu tutkimusta
varten, erityisesti luonnonpuistot, mutta niitä varten
ei ole luotu omaa tutkimusorganisaatiota. Tosin vielä ei
ole ystävyyden puistoonkaan saatu vakituisia tutkijoita,
joten tutkimuksen käytännön toteutus on ollut luonnon—
suojelututkimusyksikön tutkijoiden sekä eräiden yliopis—
totutkijoiden, muiden tutkimuslaitosten tutkijoiden ja
Kainuun vesi— ja ympäristöpiirin tutkijoiden ja Kuhmossa
olevien kenttäapulaisten varassa. Keskeisenä
yhdyshenkilönä on Kuhmossa tutkimusmestari Timo Jalka
nen.

Ystävyyden puisto koostuu useasta erillisestä osasta.
Maastolle on tyypillistä moreenisaarekkeiden ja eri
laisten soiden muodostama mosaiikki. Tämä antaa suo—
tutkimukselle erittäin hyvät puitteet.

Kesällä 1991 aloitettiin Ystävyyden puiston ekologiset
suotutkimukset. Tutkimuksen tarkoitus on antaa monimuo—
toista ekologista tietoa suojelualueen soista. Tavoit
teena on päästä yleistettävyyteen, jotta tuloksilla
olisi yleistä suotieteellistä merkitystä. Nyt aloitetut
tutkimukset ovat alkua Ystävyyden puiston kehittymiselle
luonnontilaisten soiden tutkimuksen uudeksi keskus
paikaksi.

Näin se antaisi keskiboreaalisen vertailun Lammin biolo
gisen aseman eteläboreaalisten soiden tutkimukselle.
Lisäksi viereisen Kostamuksen alueen soita on tutkittu
varsin runsaasti. Myös Äunuksen Kinnasvaaran, Kindasovon
tutkimukset ovat Ystävyyden puiston tutkimuksille hyvä
vertailu. Tämä tutkimuksen ja sen metodien vertailu
Suomen ja Karjalan tasavallan välillä onkin yksi ys
tävyyden puiston perustaminen päätarkoituksia.

Ystävyyden puiston suotutkimusten pohjana on vuonna 1990
Elimyssalossa tehty suotyyppikartoitus, jonka avulla
saatiin selville alueelle ominaiset ja tyypilliset suo—
tyypit ja suoyhdistymät. Suurin osa soista on karuja
Pohjanmaan aapoja. Vedenjakajilla on myös viettokeidas—
soita. Soiden reunoilla on runsaasti lähteitä ja
tihkupintoja, jotka puronvarsikorpien ohella monipuolis
tavat suotyyppivalikoimaa.

Vuoden 1991 suotutkimukset keskittyivät kahteen
teemaan, soiden kehityshistorian ja Kuhmon asutushisto
rian tutkimukseen sekä suon akrotelman eli suon toimin—
nallisen pintakerroksen ekologian tutkimukseen.
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Soiden kehityshistoriaa tutkittiin kahden venäläisellä
suokairalla otetun näytesarjan perusteella. Toinen näyt—
teistä otettiin Elimyssalolta Löytölamminsuolta edusta
maan “erämaaympäristöä” ja toinen Oravisuolta Kuhmon
länsiosista seudulta, jossa tiedetään olleen kivikauden
asutusta.

Siitepölylaskennan perusteella voidaan päätellä alueen
kasvillisuuden, lähinnä metsien kehitys 7 000 vuoden
ajalta. Kulttuurihistoriaa edustavat viljojen siitepö—
lyt, joita oli kummassakin näytteessä vain muutaman
viime vuosisadan ajalta. Tämä merkitsee sitä, että
kaskikulttuuriin perustuva kainuulainen elämäntapa alkoi
kummassakin paikassa samoihin aikoihin. Tätä ennen kiin
teä asutus perustui laajaa aluetta käyttävään erä— ja
kalatalouteen. Siitepölystratigrafian tulkinta on muu
toin kesken, mutta tulokset tulevat kertomaan Kuhmon lu
onnosta aikojen saatossa.

Suon pintakerrosten tutkimus aloitettiin tarkoituksena
selvittää aapa— ja keidassoiden välisia ekologisia eroja
ja etsiä syitä siihen miksi suot ovat muodostuneet jom—
maksi kummaksi suoyhdistymätyypiksi. Lisäksi tarkoituk
sena on tutkia seurantana suon pinnan lyhytaikaista dy—
namiikkaa. Tutkimus on siis myös seurantaa.

Tutkimusta varten Elimyssalon erilaisille soille pe—
rustettiin koealoja, joiden keskinäiset suhteet suon
korkokuvassa määritettiin. Kunkin koealan kasvillisuus
kuvattiin ja rahkasammalmaton tiheys ja versojen määrä
selvitettiin. Ekologiaan vaikuttavina tekijöina mitataan
aikasarjana suoveden korkeuden vaihteluita. Seurantaa on
tarkoitus jatkaa tulevina kesinä. Ensi talven aikana
ryhdytään seuraamaan lumen ja roudan esiintymista. Sa
maten koealojen turve— ja vesikemia tullaan
analysoimaan.

Tutkimustulokset ovat tärkeitä soidensuojelun tavoit—
teenasettelun kannalta. Niillä on merkitystä myös soiden
luonnontilan palauttamisen verrokkitietona.

Lisätiedot: vet, luonnonsuoj elututkimusyksikkö
Tapio Lindholm, puh. 6938 713
Raimo Heikkilä, puh. 6938 711
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TERRESTRISIÄ SEURANTOJÄ KEHITETÄÄN

Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen (VYL) luonnon—
suojelututkimusyksikössä aloitetaan ensi vuoden alussa
maaympäristön seurannan suunnittelu. Jo kuluvana vuonna
yksikössä on kehitetty aluskasvillisuuden seuran—
taohjelmaa osana ympäristön yhdennettyä seurantaa (ks.
toisaalla tässä lehdessä) . Alkavan tutkimuksen tarkoi
tuksena on laatia ohjelma, jonka mukaisesti voitaisiin
aloittaa mahdollisimman kattava maaympäristön tilan
tarkkailu.

Maaympäristön tilaa on seurattu joiltain osin tähänkin
mennessä. Metsäntutkimuslaitos seuraa toimenkuvansa mu
kaisesti puustoa ja osin metsämaata. Riista— ja kalata
louden tutkimuslaitos vastaa riistaeläinten seuran—
nasta, ja Geologian tutkimuskeskuksella olisi valmiudet
maaperän seurantaan. Lisäksi jatkuvasti tehdään eri
laisia kertaluonteisia selvityksiä erilliskohteista.
Luonnonsuo jelututkimusyksikön tarkoituksena on ensin
selvittää, mitä maaympäristön seurantoja eri hallin—
nonaloilla jo tehdään ja mitkä ovat ne “väliinputoaja—
alueet”, joilta ympäristöliallinto tarvitsee tietoa, mut
ta joita mikään taho ei tutki. Näiden tietojen perus
teella yksikkö tekee ehdotuksen VYL:n maaympäristön seu—
rantaohjelmaksi.

Ei ole tarkoituksenmukaista, että VYL:ssa toteutetaan
kaikkia maastamme puuttuvia maaympäristön seurannan osa—
alueita. Useimpien seurantojen toteutuksessa on päästävä
yhteistyöhön muiden hallinnonalojen tutkimus laitosten,
yliopistojen ja luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.
Äluskasvillisuuden seurannan kehittämisen lisäksi VYL
tullee toteuttamaan lähivuosina mahdollisesti kahta tai
kolmea maaympäristön seurantaohjelmaa. Kehittäminen pai
nottuu menetelmiin, koska useimmilla aloilla maaym—
päristön pitkäaikaisseurannan metodologia on vielä ke—
hittymätöntä.

Ympäristöministeriö aloittanee uuden ympäristön tilan
seurantaohjelman valmistelun ensi vuonna. Luonnon—
suojelututkimusyksikön tehtävänä on tuottaa myös minis
teriön tätä varten tarvitsemaa tietoa maaympäristön seu—
rannasta.

Lisätiedot: Irina Bergström, vet, luonnonsuojelututki
musyksikkö, puh. 6938 709
Katariina Mäkelä, vet, luonnonsuojelututki
musyksikkö, puh. 6938 729
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PERHOSTEN SUOJELUSUUNNITELMIÄ VALMISTELLAAN

Perhoslajisto on Keski—Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
nopeasti köyhtynyt. Monet kaikkein yleisimmätkin lajit
ovat häviämässä esimerkiksi Hollannista. Sama kehitys
näyttää uhanalaisuustarkastelun perusteella olevan me
neillään Suomessakin. Uhkakuvana perhoseton kesä lienee
yhtä hyytävä kuin äänetön (=linnuton) kevät. Suojelulla
on jo kiire.

Uudistettu luonnonsuojelulaki edellyttää, että uhan
alaisille lajeille laaditaan tarvittaessa lajikohtaiset
suojelusuunnitelmat. Uhanalaisista lajeista suuri osa
on perhosia ja muita hyönteisiä, joille kuten isommil—
lekin lajeille valmistellaan tällaisia ohjelmia luon
nonsuojelututkimusyksikön ohjauksessa. Hyönteisille
laadittavat suunnitelmat eivät myöskään poikkea työläy
deltään muista: usein tarvitaan hyvin laajoja ekologi
sia tutkimuksia suojelun perustaksi.

Suojelusuunnitelmien laadintaan osallistuu myös Maail
man Luonnon Säätiön (WWF) perhosryhmä, jonka projekti-
sihteerinä toimii FK Päivö Somerma. Yhdessä ympäristö-
ministeriön kanssa WWF on rahoittanut suojelusuunnitel
mien valmistelua ja käytännön suojelutyötä. Eräänlai
sena kenttäorganisaationa toimii myös Suomen Perhostut-
kijain Seuran 800-päinen jäsenistö.

Useista uhanalaisista perhosista on valmisteilla yli—
opistollisia opinnäytetöitä ainakin Helsingissä ja
Joensuussa. Leena Laitala valmistelee pro graduaan
kirjopapurikosta, Mika Pajari muurahaissinisiivestä ja
Pekka Saarinen kalliosinisiivestä. Perhosten ohella on
selvitetty eräiden sirkkojen suojelua; Jaakko Kullberg
tekee graduaan sinisiipisirkasta. Lisäksi on tutkittu
mm. harjusinisiipeä (Mikko Kuussaari, Marko Nieminen),
tummaverkkoperhosta (Timo Ilonen), isoapolloa ja pikku
apolloa.

Kyselytutkimuksin ja maastotarkistuksin on pyritty ra
jaamaan esiintymät kartalle. Maastotutkimuksin on sel
vitetty populaatioiden kokoa, liikkuvuutta ja elinympä- Qristövaatimuksia. Näitä tietoja tarvitaan suunnitelta
essa mahdollisia ympäristön lioitotoimia tai aluerauhoi—
tuksia. Tutkimusten aikana on merkitty yksilöllisesti
useita tuhansia hyönteisiä. Merkintä—jälleenpyynti -

menetelmien avulla voidaan tarvittavat populaatiotun
nukset laskea tilastollisin menetelmin.

Useimmat perliosesiintymät ovat hyvin suppea-alaisia
säilyneitä rippeitä aiemmasta laajemmasta levinnel
syydestä. Tutkimusalueet ovat hajallaan eri puolella
Suomea. Muuraliaissinisiipeä on tutkittu Pohjois-Karja
lassa ja Etelä—Hämeessä, isoapolloa ja kalliosinisiipeä
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Uudellamaalla, tummaverkkoperhosta Etelä-Pohjanmaalla
ja harjusinisiipeä Satakunnassa.

Useimmat uhanalaisia lajeja koskevat tutkimustulokset
ovat murheellisia, sillä monet lajit ovat edelleen
taantumassa. Toisaalta tutkimuksin voidaan päästä
kiinni taantumisen syihin: Muurahaissinisiipeä uhkaa
tienrakentamisen ohella kasvillisuuden vähittäinen
muuttuminen, kirjopapurikkoa metsänhoitotoimet ja
soiden ojitus, tummaverkkoperhosta taas jokivarsi
niittyjen häviäminen mm. pellonraivauksen seurauksena.
Harjusinisiipi on säilynyt vain armeijan maalialueella
— muualla harjumetsät ovat umpeutuneet, koska luontai
set kulot torjutaan nykyisin tehokkaasti. Osaltaan si
nisiiven kantoihin on ilmeisesti vaikuttanut myös so
ranotto ja teiden rakentaminen. Sinisiipisirkka on jää
mässä Hankoniemellä virkistyskäytön, golf-kentän ja
erilaisten rakentamishankkeiden jalkoihin.

CJ Yllättäviäkin tuloksia on saatu. Tehtäessä harjusini
siiven ainoan nykyisin tunnetun esiintymän kasvilli
suuskartoitusta paikalta löydettiin hyvinvoiva vaa
rantuneeksi katsotun palosirkan esiintymä. Todellinen
sensaatio oli samalta paikalta palosirkkojen joukosta
löytynyt pieni ruususiipisirkan esiintymä. Ruususiipi
sirkka tunnetaan Pohjoismaista vain Öölannin alvarialu
eilta, Tanskasta se on hävinnyt jo vuosikymmeniä sit
ten.

Kirjopapurikon ekologiasta on ollut käytettävissä hyvin
puutteelliset tiedot. Vasta nyt on selvitetty mm. lajin
ravintokasvi. Vuonna 1992 keskityttiin munivien naarai
den käyttäytymisen tutkimukseen, missä etologista ja
ekologista tutkimusperinnettä pyrittiin liittämään toi
siinsa. Hämmästyksekseen uuttera tutkija sai todeta,
että kirjopapurikko elää toukkana eri ympäristössä kuin
aikuisena. Tulos selittää lajin alttiuden metsänhoito
toimien haitoille. Tehokas suojelu edellyttää molempien
luontotyyppien säilyttämistä. Vastaavia tuloksia on
aiemmin saatu pikkuapollosta, joka vaatii aikuisena
avoimia kukkaniittyjä mutta lymyää toukkana ravintokas
villaan kiurunkannuksella metsiköiden suojassa.

Kalliosinisiiven tutkimuksissa on pääpaino ollut mai
semaekologisessa kysymyksenasettelussa: on pyritty sel
vittämään, miksi laji elää tietyillä kallioilla muttei
toisilla. Mikä on sattuman osuus uusia elinpaikkoja
vallattaessa? Onko olemassa varsinaisia ydinalueita,
joilla laji säilyy huonoinakin vuosina ? Vai vaatiiko
se ehjän kallioalueiden kokonaisuuden säilyäkseen? Per
honen on tässäkin tapauksessa paitsi itse merkittävä
suojelukohde myös eräänlainen malli, jota voidaan käyt
tää yleisemminkin hyväksi esimerkiksi suojelualueita
suunniteltaessa.
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Tutkimukset ovat osoittautuneet tuloksiltaan paitsi
tieteellisesti kiinnostaviksi useimmiten myös helposti
käytännön suojeluun sovellettaviksi. Tavallisesti suo
jelun aiheuttamat kustannukset ovat vähäisiä. Toisinaan
suojelu edellyttää vain tarkempaa suunnittelua ja tie
don saattamista sinne missä sitä tarvitaan: kuntiin,
lääninliallituksiin, seutukaavaliittoihin, vesi— ja ym—
päristöpiireihin tai maanomistajille. Tämä on seuraava
askel.

Lisätiedot: Rauno Väisänen, vet, luonnonsuojelututki
musyksikkö, puh. 6938 705

0

KASVILLISUUDEN SEURANTA

Luonnonsuojelututkimusyksikkö vastaa ympäristön yhden
netyn seurannan fYYS-) ohjelmasta VYL:ssa. YYS—ohjelma
on Euroopan talouskomission alainen ympäristön tilan
seurantaohjelma, jonka tavoitteena on tutkia ihmistoi—
minnan, erityisesti kaukokulkeutumien aiheuttamia
lyhyen ja pitkän aikavälin muutoksia ekosysteemeissä.
Seuranta-alueiksi on valittu mahdollisimman luonnonti
laisia valuma—alueita, joita on Suomeen tähän mennessä
perustettu viisi eri puolille maata. Suomessa ohjelmaa
toteutetaan yhdessä muiden tutkimuslaitosten, kuten mm.
GTK:n, Ilmatieteen laitoksen ja METLA:n sekä yliopis
tojen kanssa. Kansainvälisessä ohjelmassa on mukana
kaikkiaan lähes kaksikymmentä maata.

Kasvillisuuden seuranta kuuluu osana YYS:aan. Se jae
taan kolmeen tasoon seurannan intensiivisyyden mukaan.
Kasvillisuuskartoitus on seuranta-alueen kasvillisuuden
ja puuston perusselvitys. Ekstensiivialat ovat pysyviä
seuranta—aloja, joilla tutkitaan koko valuma—alueen
kasvillisuudessa ja puustossa tapahtuvia muutoksia.
Intensiivialat ovat pysyviä seuranta-aloja, joilla
selvitetään kattavasti ekosysteemin eri osien muutoksia
ja näiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Kasvillisuus
mittausten lisäksi samoilla intensiivialoilla tutkitaan
myös mm. maaperää, lehvästösadantaa, runkovaluntaa sekä
maan hajoitusaktiivisuutta.
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Kasvillisuuskartoitus antaa tietoa seuranta-alueen kas
villisuustyypeistä ja niiden esiintymisestä sekä puus
ton määrästä, laadusta ja rakenteesta. Kasvillisuus
kartoitus helpottaa myös pysyvien seuranta-alojen
sijoittamista. Ekstensiivitason seuranta—aloille
kehitellään parhaillaan sopivia kasvillisuuden ja
puuston mittauksia. Ekstensiivialojen sijoittamisen
apuna käytetään hyt:n seuranta-alueille perustamaa
kiintopisteverkostoa.

Intensiivitason aloilla seurataan aluskasvillisuuden
lajikoostumusta, runsautta ja elinvoimaisuutta erityi
sillä näytealoilla. Runsautta arvioidaan ja mitataan
sekä peittävyytenä että lajien verso- ja juurtumafrek
venssien avulla. Lisäksi seurataan puiden rungoilla
kasvavaa epifyyttijäkälälajistoa ja sen runsautta
pysyvillä koepuilla. Myös jäkälien kuntoa liavainnoi
daan. Intensiivialat on tarkoitus mitata parin vuoden
välein.

Kasvillisuuden pitkäalkaisseurantojen ongelmana on
ollut soveltuvien standardimenetelmien puuttuminen.
Tällä hetkellä ekstensiivitason mittaussysteemin kehit
tämisen ohella keskeisenä tehtävänä on uusien muuttu
jien löytäminen kasvillisuuden intensiiviseen seuran
taan. Näiden perusteella laaditaan uusi, tarkennettu
maastotyöohje, jota ehdotetaan kansainvälisenkin YYS—
ohjelman käyttöön. Yhteistyössä ympäristötietokeskuk
sen kanssa kehitetään lisäksi seurannan tietorekisteriä
kasvillisuuden osalta.

Lisätiedot: Katariina Mäkelä, vet, luonnosuojelututki
musyksikkö, puh. 6938 729
Seppo Tuominen, vet, luonnonsuojelututki
musyksikkö, puh. 6938 708
Irina Bergström, vet, luonnonsuojelututki
musyksikkö, puh. 6938 709
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UHANALAISTEN PUTKILOKÄSVIEN TUTKIMUS

Putkilokasvit ovat kasvikunnan suurin ja kehittynein
ryhmä, joka jaetaan siemenkasveihin ja sanikkaisiin.
Suomen putkilokasvilajistosta on 17 % eli 226 lajia
häviämisvaarassa ihmistoiminnan seurauksena. Putkilo
kasvit ovat jakautuneet uhanalaisuusluokkiin siten,
että hävinneitä on 10 lajia, erittäin uhanalaisia 35
lajia, vaarantuneita 54 lajia ja silmälläpidettäviä 127
lajia. Eniten uhanalaisia kasveja on Etelä-Suomessa,
jossa lajisto on rikkain, ihmisen vaikutus voimallisin
ja suojelualueita niukalti. Uhanalaisten kasvien suoje
lun kannalta tärkeimpiä elinympäristöjä ovat vanhat
kulttuuriympäristöt (niityt, kedot, hakamaat), lehdot,
rannat, tunturit, kalkkikalliot ja lettosuot.

Tärkein uhanalaisuuden syy on elinympäristöjen tuhoutu
minen ja muuttuminen. Nykyinen ihmistoiminta vähentää
kasviston monimuotoisuutta ylläpitävää luonnonolojen
pienipiirteistä vaihtelevuutta. Erityisesti niittyj en
ja hakamaiden umpeenkasvu laidunnuksen loputtua, raken
taminen, metsätalous ja ojitukset aiheuttavat kasvien
häviämistä.

Keväällä 1991 voimaanastunut luonnonsuojelulain osit
taisuudistus velvoittaa viranomaisia seuraamaan
uhanalaisten kasvien kannan kehitystä ja ryhtymään
toimiin häviämisvaarassa olevien kasvien suojelemisek
si. Valtioneuvoston päätöksellä osa erittäin uhanalai
sista ja vaarantuneista putkilokasveista on määritelty
erityisesti suojeltaviksi lajeiksi. Näille tulee lain
nojalla tarvittaessa laatia yksityiskohtaiset suoje
lusuunnitelmat.

Uhanalaisten kasvien tutkimuksen päätavoitteena on
tuottaa sellaista tietoa, jota lajikohtaisten suoje
lusuunnitelmien laatiminen edellyttää. Tavoitteena on
myös kehittää tutkimusta, joka palvelee uhanalaisten
lajien suojelua ja hoitoa laajemmin. Suojelusuunnitel
mien laatiminen sekä suunnitelmien valmistelun ja
toteutuksen sekä uhanalaisten kasvien seurannan koor
dinointi kuuluvat tehtäviin. Tutkimusta tukee Maailman
Luonnonsäätiö taloudellisesti ja perustamansa kasvityö
ryhmän avulla.

Suojelusuunnitelman yleistä eli tutkimusosaa varten
käydään läpi lajia käsittelevä kirjallisuus, selvite
tään lajin historia ja nykyiset esiintymispaikat Suo
messa, kartoitetaan kasvustot ja tutkitaan mm. lajin
elämänkiertoa ja kasvupaikkavaatimuksia. Tutkimusosan
perusteella laaditaan suojelusuunnitelmalle toteutus
eli viranomaisosa, joka vahvistetaan ympäristöministe
riössä. Sen mukaisesti toteutetaan tarvittavat suojelu
ja hoitotoimet. Työtä koordinoidaan luonnonsuojelutut
kimusyksikössä.
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Jokaisella kasvilla on omat kasvupaikkavaatimuksensa ja
elämänkiertostategiansa, joilla laji selviytyy tietyis
sä ekologisissa tilanteissa. Kasvien biologisista
ominaisuuksista tiedetään liian vähän erityisesti lajin
suojelua ja hoitoa ajatellen. Tutkimuksessa mm. perus
tetaan seuranta-aloja, joilta saadaan tietoa kasvin
populaatiokoon muutoksista. Lajin elämänkierron ja
esiintymisen kannalta kriittiset tekijät voidaan sel
vittää vasta monivuotisten tutkimusten perusteella.

Vanhojen kulttuuriympäristöjen kasvit ovat sidoksissa
vanhojen maankäyttömuotojen (kuten niiton ja laidunnuk
sen) jatkumiseen. Myös alkuperäiskasvien esiintymien
tila on yleensä ihmistoiminnan vaikutuksesta muuttunut.
Usein tarvitaan elinympäristöjen kunnostusta. Tutkimus-
tietoa hoitotoimien vaikutuksesta on Suomessa hyvin
niukalti.

Suojelusuunnitelma on lähtökohta uhanalaisten lajien
suojelulle. Suunnitelman tietoja pitää päivittää jatku
vasti. Tiedon lisääntyessä esim. seurannan ja hoitoko
keiden ansiosta, on suojelusuunnitelmassa esitettyjä
hoito- ja suojelutoimia tarkennettava ja menetelmiä
kehitettävä.

Lisätiedot: vet, luonnonsuoj elututkimusyksikkö
Juha Pykälä, puh. 6938 726
Terhi Ryttäri, puh. 6938 727

NÄHÄKKATUTKIMUKSET SUOMESSA

Naliakat (heimo Corticiaceae s.lato) ovat puita lahottavia
sieniä ja niiden elintapa muistuttaa kääpiä. Suomen lajis
tosta lähes 100 % on kuollutta puuainesta lahottavia sapro
fyyttejä ja metsätaloudelle haitallisia loisia on vain muu
tama (verinahakka koko Suomessa, kesikkä—lajit lähinnä Poh
jois—Suomessa)

Suomen lajisto on ollut melko huonosti tunnettu, vaikka
Hjortstam1 ilmoittaakin maastamme 242 lajia. Suomessa na—
hakkatutkimus on ollut lähes pysähdyksissä 1960—luvun jäl
keen2 , kunnes 1990 julkaistiin uusia havaintoja3 ,
yhteensä 37 aikaisemmin Suomessa havaitsemattomasta
lajista. Nyt on kertynyt lisää tietoja ja tämänhetkinen
lajilukumäärä lienee vähän yli 280 lajia.
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Nahakkatutkimuksia on viime vuosina tehty koko Suomessa.
Kotiranta on kerännyt aineistoa lähinnä maan pohjoisosista
(esim. Kevon alue Utsjoella, Kessin erämaa—alue Inarissa),
Itä—Suomesta, Keski—Suomesta ja etelärannikolta. Veli Haiko—
nen (Lahti) on kerännyt materiaalia eteläisestä Keski—
Suomesta ja Reima Saarenoksa (Heis. yliopisto) Etelä—
Suomesta Helsingin ympäristöstä.

Näillä tutkimuksilla pyritään selvittämään ensinnäkin maamme
lajisto, lajiston levinneisyys ja eri lajien yleisyys tai
harvinaisuus. Näillä tiedoilla on jo ollut käyttöä laadit—
taessa uusia uhanalaisluetteloita, jotka ilmestyvät vuonna
1991. Monet lajit näyttävät niin ikään olevan hyviä
indikaattorilajeja, jotka voivat kertoa metsän historiasta
ja sen luonnontilaisuudesta. Tämän tiedon voi hyödyntää
aarniometsäkartoituksessa valittaessa arvokkaimpia alueita
suojeltavaksi. Ongelmana on kuitenkin useiden lajien
itiöemien (“sienten”) lyhytikäisyys, sekä määrityksen
vaikeus. Lisäksi materiaalin kerääjän täytyy olla perehtynyt
kyseiseen sieniryhmään, jotta tulokset olisivat luotettavia.

Lajistokartoitus sekä kvantitatiiviset näytteet antavat
lisäksi taustatietoa, jonka pohjalta voidaan seurata esi
merkiksi happamien laskeumien aiheuttamia lajistonuutoksia
erilaisissa habitaateissa. Seurannan olisi luonnollisesti
oltava pitkäaikaista, jotta muutokset olisivat luotettavasti
todettavissa. Myös erilaisten metsänkäsittelytapojen vaiku—
tusta lajistoon tutkitaan. Tutkimustulosten pohjalta on mah
dollista antaa ohjeita sellaisista metsänkäsittelytavoista,
jotka säilyttävät lajiston mahdollisimman monimuotoisena
myös talousmetsissä.

Ljsätjedot: Heikki Kotiranta, vet, luonnonsuojelututki
musyksikkö, puh. 6938 704

Kirjallisuutta:
1Hjortstam, 1<. 1984. Corticiaceous species of northern Europe — check-list of the
species in the nordic countries. — Windahlia 14:1—29.

2Eriksson, J. & Strid, Ä. 1969. Studies in the Äphyllophorales (Basidiomycetes) of
Northern Finland. — Rep. Kevo Subarctic Sta. 4:112—158.

3Kotiranta, H. & Larsson, 1<—EI. 1990. New or little collected corticolous fungi from
Finland (Aphyllophorales, Basidiomycetes). — Wlndahlia 18:1—14.

4Kotiranta, II. & Saarenoksa, R. 1990. Reports of Finnish corticolous Aphyllopliorales
(Basidiomycetes) . — Karstenia 30:43—69.
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RAIDANTUOKSUKÄPÄ JA KOVAKUORIÄISET

Raidantuoksukääpä (Hapioporus odorus) on monivuotinen
kääpälaji, jonka itiöemät (käävät) ovat aluksi valkoisia,
myöhemmin päältä mustuvia ja ne tuoksuvat voimakkaasti
anikselta. Sen isäntäkasvina on Pohjoismaissa yksinomaan
raita (Salix caprea) . Suomessa raidantuoksukääpä luokitellaan
vaarantuneeksi lajiksi, samoin kuin Ruotsissa. Norjasta lajin
epäiltiin jo hävinneen, kunnes se löytyi hiljattain maan
eteläosista. Raidantuoksukääpä on ehdolla Euroopan uhanalais
ten sienilajien luetteloon.

Raidantuoksukäävän kasvupaikat ovat yleensä jollain tavoin
suojelluissa, tai vanhoissa metsissä. Tällä hetkellä
eteläisimmät tunnetut kasvupaikat ovat Jämsässä Edessalon
luonnonlioitometsässä, Toivakassa vanhassa kuusivaltaisessa
metsässä, sekä Kurussa Seitsemisen kansallispuistossa. Poh
joisin esiintymä on Pallas—Ounastunturin kansallispuistossa
Keimiötunturin länsirinteellä.

Tiedetään, että eräiden sienten levittäjinä toimivat hyön—
teiset. Parhaiten tunnettu esimerkki Suomessa on puiden si—
nistyminen. Tämän aiheuttavat eräät vaillinaissienet, joita
kaarnakuoriaiset kuljettavat mukanaan ja viljelevät puussa
toukkiensa ravinnoksi.

Tuoksukäävän isäntäkasveja on kosolti metsissämme, mutta
kääpä on silti hyvin harvalukuinen. Syitä tähän ei tiedetä.
Tutkimuksilla pyritään selvittämään olisiko niukkuuteen syynä
ehkä sitä ravintonaan käyttävien kovakuoriasten harvinaisuus.
Luonnonsuojelututkimusyksikkö on asentanut kovakuoriaispyy—
dyksiä kääpäpuihin Toivakassa, Seitsemisen kansallispuistossa
ja Pyhän Häkin kansallispuistossa Saarijärvellä. Tämän
lisäksi kiitämme Metsäntutkimuslaitoksen henkilökuntaa, joka
on asentanut pyydyksiä Äakenustunturille Kittilässä ja Oulan—
gan Biologisen aseman henkilökuntaa, joka on huolehtinut pyy—
dysten asentamisesta ja kokemisesta Kuusamossa Oulangan
kansallispuistossa. Pyydykset on koettu kesän aikana, mutta
tuloksia ei vielä ole saatu, sillä materiaalin lajittelu ja
määrittäminen ovat vielä kesken.

Lisätiedot: Heikki Kotiranta, vet, luonnonsuojelututki
musyksikkö, puh. 6938 704
Ilpo Rutanen, vet, luonnonsuojelututkimus
yksikkö, puh. 6938 725
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KULOÄLUEIDEN KOVÄKUORIÄISISTÄ

Metsäpalo on pohjoisten havumetsien kehitykseen vaikut
tavista abioottisista tekijöistä tärkein. Niinpä kulojen
ja aiemmin metsänuudistamiskeinona yleisesti käytetyn
hakkuualueiden kulotuksen loppumisen seurauksena on
syntynyt luonnoton tilanne. Tästä johtuen monet pala
neesta puusta riippuvaiset eliölajit ovat hävinneet tai
häviämässä luonnostamme.

Metsien suojelun pääperiaate on, että metsän annetaan
kehittyä sen luontaisen sukkession mukaisesti. Metsäpa
lo on ainoa luonnonmukainen metsänuudistumiskeino,
niinpä suojelualueilla tulisi ainakin rajoitetusti
jäljitellä luonnonkuloja. 0
Tähän mennessä on metsähallituksen luonnonsuojeluosasto
suorittanut ns. luonnonkulon simulointikokeen kahdessa
kansallispuistossa: Patvinsuolla kesällä 1989 ja Ou
langalla kesällä 1991. Patvinsuon kansallispuistossa
poltettiin kaksi noin 1 ha:n laajuista suon ympäröimää
metsäsaareketta. Näissä kohteissa on suoritettu monipuo
lisia seurantatutkimuksia, joilla pyritään selvittämään
kulon vaikutuksia uhanalaiselle eliöstölle. Eräänä
tutkimuksen kohteena on ollut kovakuoriaisfaunan seuran
ta, jossa kirjoittaja on ollut mukana vuodesta 1987.
Ennen metsän polttoa selvitettiin lajistoa kahtena kesä
nä ja polton jälkeen on seurantaa jatkettu joka kesä
käyttämällä ikkuna- ja kuoppapyydyksiä.

Palaneessa metsässä elää kovakuoriaisia, jotka kehitty
vät joko varsinaisessa palaneessa puuaineksessa tai
kuolleen puun pinnalle muodostuvissa sienissä. Eräät
lajit taas elävät valkolahossa puussa, jota syntyy
kuolleeseen puuhun lahottajasienten vaikutuksesta hi
taasti, useiden vuosien kuluessa. Palaneen metsän haju
houkuttelee kuoriaiset palopaikalle usein hyvinkin
kaukaa ja eräät hyvän lentokyvyn omaavat lajit ovat
paikalla jo metsäpalon vielä roihutessa. Joillakin
erikoistuneimmilla kulonvaatijalajeilla on jopa infra
punasäteille herkkiä aistimia, joiden avulla ne pystyvät
suunnistamaan palopaikalle (Evans 1966).

Kulotus Patvinsuolla suoritettiin kesäkuun lopulla 1989 0ja palon vaikutuksesta tapahtui lajistossa heti suuria
muutoksia. Tyypillisimmät kulonsuosij alaj it esiintyivät
tällöin jo hyvin runsaina. Näitä olivat mm. eräät
kiiltokuoriaisten, häröjen, luihukuoriaisten ja närvi
äisten heimojen edustajat. Näiden pienikokoisten,
sieni-itiöitä ravintonaan käyttävien kuoriaisten run
saan esiintymisen selittää pian palon jälkeen varsinkin
lehtipuiden kaarnan alle muodostuva vihertävänharmaa
homemainen sieni Trichoderma lignorum. Harvinaisempiin
palaneen metsän lajeihin kuuluva pieni lyhytsiipisiä
muistuttava Micropeplus tesserula-kuoriainen tavattiin
kulotuskohteeseen paljastuneelle, kostealle maalle
syntyneen maksasammalkasvuston lähistöltä.
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Polton jälkeisenä kesänä (1990) löytyi muutamia liar
vinaistuneita ja uhanalaisiakin kulonvaatijalajeja.
Näistä mielenkiintoisin on Piatyrhinus resinosus (isoke
lokärsäkäs), jota ei vuoden 1969 jälkeen ollut maastamme
tavattu. Tämän uhanalainen vaarantunut, melko kookas
kuoriainen vaatii kehittyäkseen palanutta ja sienet
tynyttä lehtipuuta. Myös pari muuta palanutta lehtipuu
ta suosivaa taantunutta tai harvinaista kuoriaislajia
tavattiin: Cryptophagus corticinus-luihukuoriainen ja
Paranopieta inhabilis-lyhytsiipinen. Palaneella havu
puulla elävistä lajeista tavattiin Etelä-Suomessa erit
täin uhanalaiseksi luokiteltu Stephanopachys substriatus
(mäntyhuppukuoriainen) sekä viime vuosina lähinnä vain
Hankoniemellä tavattu sarvijäärälaji Acmaeops marginata.

Mielenkiintoinen havainto oli myös se, että välittömästi
kuloa seuranneina viikkoina tavattiin paloalueilla
parisenkymmentä kovakuoriaislajia, joiden esiintyminen
yleensä liittyy ihmisen elinpiiriin, eli niitä tavataan
useimmiten komposteissa tai muissa lahoavissa kasvijät
teissä ilimisasumusten lähistöllä. Näiden löytyminen
Patvinsuon kulotuskohteista kaukana asutuksesta tuntuu
yllättävältä. Selitys lienee se, että nämä termofiilit
lajit, joista monet ovat verraten uusia tulokaslajeja
faunassamme, ovat tulleet paikalle palon jälkeisen
korkean lämpötilan houkuttelemina. Tätä olettamusta
tukee se, että kyseisistä lajeista ei yhtäkään tavattu
seuraavana kesänä, joten ne eivät pystyneet muodostamaan
alueelle pysyvää kantaa.

Poltettuj en metsäsaarekkeiden kovakuoriaisfaunan seuran
taa tullaan jatkamaan tulevina kesinä. Monien liar
vinaisten kulonsuosijoiden (esim. jalokuoriaiset) kehi
tys aikuiseksi vie useita vuosia, eikä näin ollen kah
den vuoden seurannalla saada läheskään täydellistä
kuvaa metsäpalon vaikutuksesta.

Lisätiedot: Ilpo Rutanen, vet/luonnonsuoj elututkimusyk
sikkö, puh. 6938 725

Kirjallisuutta:

Evans, W.G. 1966. Morphology of the infrared sense organs of Melanophila acuminata
(Euprestidae, Coleoptera). - Ann.ent.Soc.Am. 59: 873-877.

Lundberg, 8. 1984. Den brända skogens skalbaggsfauna i Sverige. - Ent. Tidskr.
105: 129—141.

Rassi, P. (toim.) 1986. Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietin
tö II: Suomen uhanalaiset eläimet. - Romiteanmietintö 1985: 43. 466 s. Helsinki.
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VAARALLINEN TEHTÄVÄ ZÄGORIÄSSA

Alunperin tutkimuksen tavoitteena oli tehdä kattava ekologi
nen selvitys eräistä Kreikan vuoristojen suojelualueiden
hyönteisistä sekä tuottaa tietoja erityisesti korkeus— ja
kosteusgradienttien vaikutuksesta lajistoon läpi koko kasvu
kauden. FK Päivö Somerman oli tarkoitus viettää tutkimusalu
eella koko kesäkausi 1991. Opetusministeriön puollosta huo
limatta Suomen ja Kreikan väliseen kulttuurivaihtoon 1990-
1991 kuuluva hanke kutistui lopulta kahdeksi kahden viikon
pituiseksi tutkijavierailuksi.

Tämän seurauksena tutkimus jouduttiin muuttamaan laajasta
ekologisesta projektista faunistiseksi selvitykseksi eräillä
huonosti tunnetuilla vuoristoalueilla. Tutkimukset tehtiin
pääasiassa suojelualueiden ulkopuolella, joskin niiden vä
littömässä läheisyydessä. Projekti ei ole kuulunut luonnon
suojelututkimusyksikön tutkimusprioriteetteihin, mutta yk
sikkö on pyrkinyt ohjaamaan hanketta luonnonsuojeluekologi—
seen suuntaan, lisäämään kansainvälistä yhteistyötä ja tie—
donkulkua sekä testaamaan eräitä ekologisia menetelmiä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti keskityttiin Pohjois
Pindoksen vuoristoalueisiin. Näytteitä kerättiin seuraavien
pittoreskien kylien ympäristöstä, etupäässä Zagorian omalel
maiselta alueelta: Katara, Milia, Metsovo, Votonosi, Mono
dendri, Vitsa, Kipi, Tsepelovo, Skamneli, Äristi, Pades.
Tutkimusaluetta asuttivat kreikkalaisten ohella Balkanin
moni—ilmeisyyttä osoittaen zagorit, aibanialaiset ja vala
kit. Näytteitä kerättiin myös Gamilan (Tymphi) ja Smoli
kaksen upeilta rinteiltä. Vikos-rotkon, jolla on pituutta
noin 20 kilometriä ja syvyyttä 500—1100 metriä, ja Valia
Kaldan luonnonsuojelualueilla vierailtiin ja kirjattiin ha
vainnot. Pääosa näytteistä kerättiin noin 1200-2100 metrin
korkeudelta merenpinnasta. Matkajärjestelyistä johtuen mat
kat tehtiin Skiathoksen saarelta käsin, joten keräsimme
näytteitä myös Skiathokselta ja Pilion—vuorelta (Makrinitsa,
Hania, Zagora) Itä—Magnesiasta.

Ajanpuutteen vuoksi näytteitä otettiin lähinnä päivä- ja yö
perhosista, sarvijääristä ja jalokuoriaisista. Päiväperhosia
ja muita päiväaktiivisia hyönteisryhmiä kerättiin haavipyyn
nillä. Yöperhosia kerättiin välineistöllä, johon kuului kan
nettava generaattori ja kaksi 160 W —sekavalolamppua, eri
koisvalmisteinen tanskalainen paristokäyttöinen fluorisoiva
putkivalorysä ja ns. lankaviinisyötit. Pilion-vuorella käy
tettiin myös neljää Jalas—mallista kestosyöttirysää sekä
kolmea kahdeksan pitfall—pyydyksen sarjaa keräämään mm. maa
kiitäjäisiä ja hämähäkkejä. Pilion-vuorelta kerättiin myös
liarvinaiseen Campanula incurva —kellokasviin erikoistunutta
hyönteislajistoa.
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Aineistoa kerättiin yhteensä 3500-5000 hyönteisyksilöä. Tut
kitut alueet osoittautuivat jo alustavassa tarkastelussa
erittäin mielenkiintoisiksi yhdistelmiksi eteläistä ja kes
kieurooppalaista lajistoa. Myös käytetyt laitteistot osoit
tautuivat hyvin tehokkaiksi. Näytteet sisältävät ilmeisesti
useita Kreikalle uusia lajeja. Näytteiden käsittely, etike
töinti ja määritys vie kuitenkin kuukausia, koko aineiston
käsittely jopa vuosia, eikä yksityiskohtaisia tuloksia ole
siten vielä käytettävissä. Näytteet tullaan säilyttämään
pääasiassa Luonnontieteellisessä keskusmuseossa Helsingissä.
Tulokset pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian kansain
välisissä ja suomalaisissa faunistisissa entomologisissa
julkaisusarjoissa.

Aineistoa määritetään ja hankalimmat näytteet lähetetään ul
komaisten asantuntijoiden määritettäviksi talven 1991—1992
aikana. Hyvä alku määritystyölle saatiin osallistumalla kan
sainväliseen entomologikongressiin Unkarin Gödöllössä syys
kuun alussa. Unkarilainen professori Gozmany on lupautunut
käsittelemään useita satoja yksilöitä käsittävän pikkuper
hosaineiston. Määritystyön aikana pyritään myös edistämään
Suomen ja Kreikan välistä tieteellistä yhteistyötä entomo
logian ja luonnonsuojeluekologian aloilla.

Otsikkoon viitaten voi myös ihmetellä, mitä vaarallista
hyönteisten keräilyssä olisi. Tiet olivat toki paikoin keh
noja, rinteet jyrkkiä ja kiviaines helposti murtuvaa.
Käärmeet, skorpionit tai pedot (epävarma havainto karhusta,
joita alueella on runsaasti) eivät ongelmia aiheuttaneet.
Vaarana olivat liurjistuneet paimenkoiralaumat, jotka olivat
- sen kuulimme myöhemmin Unkarissa - aiheuttaneet vastaavia
ongelmia kreikkalaisille kollegoillemmekin. Pahempi ekologi
nen ongelma olivat vuoliet ja lampaat, jotka ovat kynineet
kasvillisuuden jyrkänteitä lukuunottamatta kurjaan kuntoon,
kuten porot Lapissa ikään. Vuohet olivat kaivaneet esille
myös suuren osan pitfall-pyydyksistämme etyleeniglykoli—
liuoksesta huolimatta. Kaiken kaikkiaan monin tavoin epä
onninen, mutta mielenkiintoinen projekti.

Lisätiedot: Rauno Väisänen ja Päivö Somerma, vet, luon
nonsuojelututkimusyksikkö, puh. 6938 705
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VÄLUMÄ-ÄLUEELTÄ TULEVAN RAVINNEKUORMITUKSEN LÄSKENTÄ
MALLI

Vesiensuojelussa tarvitaan menetelmiä, joilla voidaan
selvittää eri kuormitustekijöiden vaikutusta. Tutki
muksessa kehitettiin tilastollinen malli, jota voidaan
käyttää valuma-alueelta tulevien kokonaisfosfori- ja
kokonaistyppiainevirtaamien arvioimiseen eri kuormitus
tekij öiden funktiona.

Maatalouden aiheuttama kuormitus otetaan huomioon yh
distämällä karjatalouden ja peltoviljelyn vaikutus ns.
maataloustekijäksi joka lasketaan valuma-alueen pelto-
prosentin ja lantaå tuottavien yksiköiden määrän lineaa
risena kombinaationa. Lantaa tuottavien yksiköiden määrä
on muuttuja, jossa eri kotieläimet on tehty kuormitus
vaikutukseltaan yhteismitallisiksi. Mallissa on mukana
lisäksi jätevesikuormitus, haja- ja loma-asutuksen ai
heuttama kuormitus, metsätalouden kuormitus sekä pääosin
luonnosta peräisin oleva ns. peruskuormitus Mallissa on
otettu huomioon ravinteiden sedimentaatio valuma-alueen
järvissä, missä suhteessa se eroaa aiemmista vastaavan
laisista malleista. Sedimentaation vaikutuksen laskemi
sessa käytetään valuma-alueen järviprosenttia ja pinta-
alaa.

Mallin kehittämisen kohdealueena oli Längelmäveden valu-
ma-alue, jonka kahdeksan osavaluma-aluetta oli mukana
tutkimuksessa. Osavaluma-alueilta Längelmäveteen jokien
mukana tuleva ainevirtaamia havainnoitiin vuonna 1990.
Osa virtaama-aineistosta täydennettiin vertailualueita
käyttäen. Äinevirtaamat laskettiin vedenlaatuhavaintoj en
virtaamapainotetun keskiarvon ja vuoden keskivirtaaman
tulona. Näin saatuja ainevirtaamia käytettiin mallin
kalibroinnissa havaittuina ainevirtaama-arvoina.

Mallia testattiin Ähtävänjoen valuma-alueen aineistolla.
Havaittujen ja laskettujen arvojen yhteensopivuus oli
hyvä. On kuitenkin muistettava, että tutkimuksessa
lasketut kertoimet eivät välttämättä ole yleispäviä,
vaan mallia tulisi testata lisäaineistoilla.

Mallin kehittäminen liittyy osana Längelmäveden vesien
suojeluprojektiin, jossa mm. selvitetään eri kuormitus
tekijöiden vaikutusta järven veden laatuun. Laskettaessa
järven ainetaseita voidaan mallia soveltaa järven välit
tömään valuma-alueeseen, jolta tulevia ainevirtaamia ei
ole mahdollista selvittää mittausten avulla.

Lisätiedot: Äiner Bilaletdin
Kirsti Koskinen
Tom Frisk
Tavy, puh. 931-2420111
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SADE- JA LUMIHÄVÄINTOJEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN HYDRO
LOGIÄN TOIMISTOSSA

Vuoden 1990 alussa käynnistyi hydrologian toimistossa
sade- ja lumihavaintojen käsittelyn kehittäminen. Kehit
telyn tarve oli olemassa, koska tähän asti sade- ja
lumitietojen laskentatyö käyttäjiä varten tehtiin aikaa
vievänä käsityönä. Nyt oli tarkoitus ottaa atk avuksi.

Hydrologian toimistolla on 190 sadeasemaa ja 175 lumi
mittausasemaa. Näiltä asemilta saadaan sadetiedot kuu
kausittain ja lumitiedot kuukauden 1. ja/tai 16. päivil
tä hydrologian toimistoon. Ensimmäinen tehtävä oli näi
den mittausasemien kartoitus maastossa ja havaintopaik
karekisterin luominen.

Tietojen tallennusta varten tehtiin ohjelmat, joiden
avulla havaintolomakkeilta tiedot viedään rekisteriin.
Lumimittauksien osalta lasketaan paikkakunnan keskimää
räinen lumen vesiarvo. Apuna tullaan käyttämään maan-
käyttö- ja puustoluokitusrekisteriä, kun se valmistuu.
Lähinnä käyttäjät tarvitsevat sadannan ja lumen vesiar
von kuukausialuearvoja. Alueita, joille aluearvot las
ketaan on 102. Näiden alueiden rajat digitoitiin koneen
muistiin.

Aluearvojen laskeminen aloitettiin muodostamalla ns.
hilapisteverkko. Hilapisteiden määritys alkoi pisteestä
27 pituusastetta ja 60 leveysastetta ja pisteet ovat 10
kilometrin välein.

Lumen vesiarvon aluearvon laskentasysteemi tehtiin raken
tamalla vaiheittain käsityönä tehdyt osat tietokoneelle
ohjelmoitavaan muotoon. Apuna käytettiin korkeusmallia,
josta saatiin hilapisteiden korkeudet. Hilapisteiden
korkeuksien avulla laskettiin puolestaan mittauspisteil
le korkeudet. Tällöin voitiin ottaa huomioon rinne- ja
rannikkoefektit. Tämän jälkeen laskettiin mittausten
avulla hilapisteille lumen vesiarvo tai sadanta paino
tettuna keskiarvona painottamalla niitä mittauspisteen
ja hilapisteen etäisyyksien käänteisluvuilla. Kullakin
alueella olevien hulapisteiden lumen vesiarvon tai sadan
nan avulla lasketaan aluearvot.

Lasketut aluearvot viedään mm. hytrek’iin sekä julkais
taan hydrologisessa kuukausitiedotteessa ja vuosikirjas
sa, joihin tiedot tullaan saamaan suoraan koneelta.

Lumen vesiarvon tasa-arvokäyrien piirtäminen tullaan
kehittämään siten että käyrät saadaan koneellisesti.

Lisätiedot: Marja Reuna, hyt, puh. 1929 545
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KRYOFENOLOGISISTÄ ÄIKÄSÄRJOISTÄ

Tutkimusmenetelmien kehittyessä ei ole mikään ihme, että
alkeellisilla laitteilla ja menetelmillä saavutettuja
tuloksia ei aina ole otettu vakavasti. Ne voivat kuitenkin
olla tuiki tarpeellisia, jos tutkimuksen kohteena ovat
pitkäaikaiset prosessit kuten esimerkiksi globaaliset
ilmastonmuutokset. Olisi tietysti hyvä, jos esimerkiksi
ilman lämpötilaa olisi havaittu ja merkitty muistiin
kolmesti päivässä hamasta kampakeraamisen kulttuurin
ajasta alkaen, mutta näin ei.valitettavasti ole tehty.
Ympäristötutkimuksen ja -seurannan kannalta voidaan
tieteen historia jakaa karkeasti neljään, enemmän tai
vähemmän päällekkäiseen jaksoon: Q
1 Esitieteellinen aika: Systemaattisen liavainnoinnin

merkitystä ei ymmärretä. Havaintoja tehdään ja mer
kitään muistiin satunnaisesti.

II Esi-instrumentaalisen tieteen aika: Havainnot ymmär
retään tärkeiksi ja niitä tehdään, mutta tarvittavia
laitteita ei vielä ole olemassa tai ne ovat kalliita
ja harvinaisia.

III Instrumentaalisen tieteen aika: Laitteita ja menetel
miä on olemassa, mutta ympäristötieteellinen kysy-
myksenasettelu ei ole kehittynyt. Vain osa myöhemmin
relevanteista ilmiöistä on havainnoinnin kohteena.

IV Ympäristötutkimuksen aikakausi. Kysymyksenasettelu
muodostuu, laitteet ja menetelmät kehittyvät edelleen.

Jakso II alkoi Suomen osalta 1700-luvun alkupuolella;
sen alkuvaihetta kutsutaan valistuksen ajaksi tai hyödyn
ajaksi. Meteorologian kannalta sen voidaan katsoa
päättyneen 1800-luvun puolivälissä; tuolloin käytetyt
mittarit dokumentoitiin jo sen verran huolellisesti,
että nykymeteorologitkin niihin luottavat. Hydrologia
saavutti Suomessa instrumentaalisen vaiheen pari vuosi
kymmentä myöhemmin. Instrumentaalinen aika on näissä
tieteissä huomattavan pitkä verrattuna erityisesti
kemiaa soveltaviin tutkimusaloihin. Esi-instrumentaa
lista havaintoaineistoa käyttäen voidaan kuitenkin
päästä vielä huomattavasti pitempiin aikasarjoihin.
Toisaalta suora havainto on monissa tapauksissa tarkempi
kuin ilmiön jättämien jälkien kvantitatiivinen tarkas
telu.

Esi-instrumentaalisia aikasarjoja on voitu muodostaa
ainakin fenologisista ja kryofenologisista havainnoista.
Kaikkein pisimpiin sarjoihin päästään käyttämällä
jäänlähtöaikoja. Havaittavan tapahtuman on oltava
riittävän dramaattinen, jotta se jaksaisi joka kerta
herättää vapaaehtoisenkin havaitsij an mielenkiinnon.
Tornionjoen jäänlähtö on varmasti näyttävämpi tapaus
kuin ensimmäinen nokkosperhosen lento tai metsäkurjen
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polven kukinta. Niinpä Tornionjoen aikasarjan pituus on
jo 299 vuotta; Kyrönjoella on päästy yli 250 vuoden ja
useilla paikkakunnilla yli 200 vuoden. Jäätymisaika
sarjat ovat selvästi lyhyempiä kuin jäänlähtöaikasarjat.

Nykyään kryofenologisia havaintoja tekevät pääasiassa
vedenkorkeushavaitsij at. Alkuaikoina havainnointi oli
täysin spontaania ja vapaaehtoista. Vuodesta 1846 lähtien
havaintoja koordinoi Suomen Tiedeseura, mutta liavaitsijat
olivat edelleen vapaaehtoisia ja melko lyhytaikaisia.
Vuonna 1909 toiminta siirtyi hydrografiselle toimistolle,
jolloin suurin osa asemista vaihtui. Tämän jälkeen lia
vaitsijoille on maksettu palkkiota, joka lienee monissa
tapauksissa turvannut jatkuvuuden.

Institutionaalisen epäjatkuvuuden lisäksi jäänlähtöai
kojen hyväksikäyttöä haittaavat semanttiset ongelmat.
Jäänlähtö voidaan ymmärtää joko prosessina tai äkillisenä
tapahtumana, ja kummassakin tapauksessa eri paikkojen
välillä on huomattavia eroja. Tätä eivät sen kummemmin
havaitsijat kuin seurannasta vastaavat tutkijatkaan ole
aina ottaneet huomioon. Jos kommunikaatio ei ole toiminut
silloin kuin sen olisi pitänyt, on asian selvittäminen
jälkeenpäin usein toivotonta. Joka tapauksessa se perus
tuu todennäköisyyksiin, tulkintoihin ja arvauksiin.

Kryofenologisiin aikasarjoihin liittyy ongelmia, mutta
mitään parempaakaan ei usein ole käytettävissä. Tornion
kaltaisissa paikoissa jäänlähtöprosessi kestää kauan,
mutta jos havaitsija ilmoittaa ainoastaan yhden päivän,
on kyseessä melko varmasti prosessin kulminaatio. On
muuten onni, että juuri Tornionjoelta, jonka voimayhtiöt
ovat jättäneet rauhaan, on pisimmät aikasarjat. Esimer
kiksi naapurista Kemijoelta olisi ollut käytettävissä
vajaan 200 vuoden sarja.

Tämän Tiedonvirran ilmestyessä on HYTREK-tietokantaan
viety Vaasan läänissä, Ahvenanmaan maakunnassa ja Tornion
laaksossa tehdyt kryofenologiset havainnot vuosilta 1693-
1990. Jatkoa seuraa myöhemmin.

Lisätiedot: Juha Kajander, hyt, puh. 1929 559
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RÄPORTOITUA

POHJÄVESIÄSIOIDEN KEHITTÄMINEN VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLIN
NOSSÄ

Pohjavesiprojektin loppuraportti ja kehittämisohjelma
v. 1991-95

0
Vuoden 1985 alussa alkanut pohjavesiprojekti saatiin
päätökseen ja johtoryhmän puheenjohtajana toiminut
Kavy:n johtaja Seppo Moilanen luovutti loppuraportin
pääjohtaja Kaj Bärlundille 8.8.1991.

Johtoryhmän tehtävänä oli koordinoida pohjavesiin liit-
tyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tehdä esitys
pohjavesiasioiden kehittämiseksi. Työ oli tavallaan
kaksivaiheinen, sillä ensimmäisen vuoden jälkeen laadit
tiin raportti (VH-moniste 395) toimenpide-esityksineen,
joiden toteutumista jälkimmäinen vaihe mm. seurasi.

Nyt valmistunut raportti ei sinänsä kuvaa sitä työmäärää
ja saavutuksia, jotka voidaan katsoa projektin ansioik
si. Tämä käy ilmi paremminkin raportin liitteenä ole
vasta julkaisuluettelosta sekä johtoryhmän ohjauksessa
toimineiden seitsemän työryhmän raporteista. tD
Vuosina 1985-90 vesi- ja ympäristöhallinnossa tapahtui
merkittävää edistymistä pohjavesiasioiden hoidossa,
kuten esim.
- pohjavesiselvityksiin käytettävissä olevat määrärahat Qlisääntyivät
- pohjavesien suojeluun ja valvontaan osoitettiin eril
unen määräraha

- pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitustyö aloitet
tiin v. 1988 tarkoituksena saada päätökseen v. 1993

- vesilakiin tehdyt uudistukset pohjavesien muuttamis
ja pilaamiskieltojen osalta paransivat pohjavesien
suojelun edellytyksiä

Tutkimuksen osalta toteutettuja laajoja tutkimusprojek
teja olivat haja-asutuksen vedenliankinnan kehittämispro
jekti, maa—ainesten oton vaikutus pohjaveteen sekä
ihmisen toiminnan vaikutus pohjaveteen. Lisäksi tutkit



31

tim pohjaveden muodostumista, peltolannoituksen vaiku
tusta pohjaveteen, pohjaveden käsittelyä biosuodatuksel
la ja kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia. Vuonna 1990
aloitettiin pohjavesimallien kehittäminen sekä valtakun
nallinen kaivovesitutkimus. Pohjavesiasemilla jatket
tiin geoliydrologisen aine- ja vesitaseen seurantaa.
Äsemilta kootun aineiston perusteella tutkittiin myös
geohydrologisten tekijöiden vaikutusta pohjaveden hap
pamoitumiseen.

Toiminnan tehostuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että pohjavesiasioiden hoitaminen olisi nyt täysin
kunnossa, vaan pikemminkin työ toi esiin uusia ongelmia.
Raportissa esitetäänkin pohjavesiasioiden lioidolle
vesi- ja ympäristöhallinnossa seuraavat yleiset tavoit
teet:

1. Pohjavesivarojen suojelua ja pohjavesivahinkojen
torj untavalmiutta tehostetaan.

2. Pohjavesien suojeluun, seurantaan ja vedenhankinnan
edistämiseen liittyvää tutkimusta lisätään.

3. Pohja- ja tekopohjaveden käyttöä juoma- ja talousve
tenä edistetään yhdyskuntien ja haja-asutuksen
vedenhankinnassa.

4. Vedenhankinnalle turvataan erityisasema pohjavesi
alueilla muihin maan käyttömuotoihin nähden ottaen
huomioon myös veden saanti tulevaisuuden tarpeisiin.

Toiminnan kehittämiseksi on esitetty suuri määrä toimen
piteitä, joilla pyritään tavoitteisiin. Toimenpide-
esitykset koskevat
- pohjavesien suojelua ja valvontaa
- polijavesialueiden luokittelua ja pohjavesiselvityksiä
- pohjaveden käytön edistämistä vedenhankinnassa
- tutkimustoimintaa
- lainsäädäntöä ja hallintoa
- resursseja

Toimenpide-esitysten mukaan toiminta painottuu vahvasti
pohjavesien suojelu- ja valvontatehtäviin. Sama käy
ilmi myös tutkimuksen tavoiteohjelmasta vuosille 1991-
95, jossa toiminta on jaettu kolmeen sektoriin:
- pohjavesien suojelua edistävä tutkimus
- vedenhankintaa edistävä tutkimus
- pohjavesien seurantaohjelmat

Resurssien osalta esitetään seuraavaa:
- Pohjavesiasioiden hoitoa varten pyritään sijoittamaan
vuoteen 1993 mennessä jokaiseen vesi- ja ympäristöpii
riin vähintään yksi vakinaisessa työsuhteessa oleva
pohj avesiasiantuntij a.

- Vesi- ja ympäristöhallituksen pohjavesiasiantuntemus
varmistetaan vakinaistamalla pohjavesiasioissa työs
kentelevien proj ektihenkilöiden työsuhteet.
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- Perustetaan kalustokeskukset Helsinkiin, Kuopioon ja
Ouluun. Kalustokeskuksiin sijoitetaan erikoiskalusto
ja sen käyttöön perehtynyt henkilöstö. Kalustokeskus
ten perustaminen toteutetaan erikseen laadittavan
ohjelman mukaisesti. Kalustohankintaan osoitettavat
määrärahat pyritään saamaan vuonna 1987 laaditun
liankintaohj elman osoittamalle tasolle.

- Vuosibudjettia lisätään n. 3 milj.markalla, mikä
kohdistuu suojelu- ja valvontatelitäviin, tutkimukseen
ja kalustohankintoihin, 1 milj.mk kuhunkin. Lisäyksen
jälkeen pohjavesitehtävien vuotuinen määräraha olisi
noin 11,5 milj.mk.

Esityksessä merkittävin määrärahalisäys kohdistuu tut
kimukseen, jonka osuus pohjavesitehtäviin käytettävistä
määrärahoista tulee olemaan v. 1991 noin 3 %. Rahoi
tusohjelmaesityksessä vastaava osuus vuodelle 1992 on
jo yli 10 %.

Raportti julkaistaan vuoden lopulla VYH:n julkaisuja- 0
sarjassa 3.

Lisätiedot: Esa Rönkä, ttt, puh. 4028 252
Tuomo Hatva, knt, puh. 6951 268

0

0
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POHJÄVESIMÄLLIT JA NIIDEN SOVELTAMINEN

Teknillisessä tutkimustoimistossa vuonna 1990 käynnisty
neessä pohjavesimalliprojektissa on ollut tavoitteena
hankkia tietoa saatavilla olevista, suomalaisiin olosuh
teisiin soveltuvista pohjavesimalleista. Ensimmäisenä
mallintamiskohteena on ollut Kärkölän kloorifenoleilla
likaantunut pohjavesialue3. Vuoden 1990 lopulla aloitet
tiin Hyrylän tärkeän pohjavesialueen mallinnus. Mallin
nustuloksia hyödynnetään Hyrylän pohjavesialueen suoje
lusuunnitelman laadinnassa.

Pohjavesimalliprojektissa on koottu pääosin ulkomaiseen
kirjallisuuteen perustuvaa tietoa pohjavesimalleista ja
niiden soveltamisesta. Saatavilla olevat mallit ovat
enimmäkseen ulkomaisia. Mallin monimutkaisuus riippuu
siitä, kuinka tarkkaan pohjavesiesiintymän fysikaaliset,
kemialliset ja mikrobiologiset prosessit on kuvattu.
Malleja sovellettaessa on varmistettava, että ne todella
soveltuvat käytettäviksi Suomen maaperä- ja ilmasto-
olosuhteissa2. Projektin toimintaa ja tuloksia on esi
tetty kotimaisissa ja ulkomaisissa pohjavesien mallinta
mista ja likaantumista käsittelevissä tilaisuuksissa’’ .
Vesi- ja ympäristöpiirien polijavesiasioita hoitavalle
henkilökunnalle järjestetään ensi marraskuussa kurssi
polij avesimalleista.

Lisätiedot: Kirsti Granlund, ttt, puh. 4028 251
Taina Nystn, ttt, puh. 4028 259

Kirjallisuutta:

‘Granlund, K. 1991. Pohjavesimallien käyttö vesi- Ja ympäristöhallituksessa. 1

Kansallinen Pohjavesimallinnuksen seminaaTi 9.5.1991. Otaniemi. Espoo. VTT Sym

posium —sarja.

2Granlund, K. . Nyst4n, T. 1991. Fohjavesimallit ja niiden soveltaminen. Vesi- ja

ympäristöhallituksen monistesarja 286. ISBN 951-47-4108-0. ISSN 0783-3288.

3Nystn. T. 1990. Pohjaveden likaantuminen Karkölässä. Tiedonvirta 3/1990. Vesi

en- ja ympäristöntutkimuslaitoksen tiedotuksia. ISSN 0787-4944.

4Nyst8n. T. 1991. Groundwater Pollution by Industry. Water Pollution: Modelling,

Measuring and Prediotion. First International Conference on Water Pollution: Model—

ling. Measuring and Prediction 91. Ed. L.C. Wrobel. C.A. Brebbia. Computational

Mechanics Publications. Southampton. Boston.
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LÄSKEUMÄ JA POHJÄVEDEN HÄPPÄMOITUMINEN

Laskeuman vaikutuksia pohjaveden happamoitumiseen sel
vitellään Porvoon ympäristössä lähteistä ja vesilaitos
ten vesistä otettujen näytteiden ja lumipeitteestä
määritettyjen laskeuma-arvioiden perusteella. Pohja
vesianalyysien avulla arvioitiin eri ainepitoisuuksien
keskinäistä vuorovaikutusta sekä syy-yhteyttä happamoi
tumiseen.

Lumen happamuuserot olivat alueella suuria (pH 3,7-7,0)
riippuen paikallisista päästöistä ja muista ihmistoimin
nan vaikutuksista kuten liikenteestä ja peltoalueiden
kalkituksesta. Ympäristön happamoitumiseen vaikuttavat Qeniten rikki-, typpi- ja vety-yhdisteiden laskeumat.
Rikki- ja typpiyhdisteiden kuormitus Porvoon seudulla
oli yli kaksi kertaa suurempi kuin keskimäärin Suomessa.
Laskeumatulokset tulostettiin tietokoneella kolmiulot
teisena pintakuvalaskelmana. (3
Pohjaveden laatu vaihteli paljon riippuen siitä, minkä
laisessa maaperässä esiintymä sijaitsee. Yleisesti
tarkasteltuna alueen pohjavedet olivat erittäin happamia
erityisesti haja-asutusalueilla ja sisälsivät paikoin
runsaasti rikki- ja typpiyhdisteitä. Sora- ja hiekka
alueiden polijavedet sisälsivät keskimäärin enemmän
sulfaatteja ja typen yhdisteitä kuin moreenialueiden
pohjavedet.

Happamilla alueilla lähdevesien alumiinipitoisuudet
olivat useissa tapauksissa poikkeavan korkeita. Sen
sijaan vesilaitosalueiden pohjavedessä puskurikyky oli
vielä riittävä torjumaan happokuormitusta. Myös alu
miinipitoisuudet olivat siellä luonnonvesien normaalia
tasoa.

Porvoon ympäristön pohj avesien happamoitumistilannetta
verrattiin myös Pernajan, pääkaupunkiseudun sekä Perniön
vastaavaan. Alueet olivat ilmastollisesti sekä geologi
sesti keskenään vertailtavia.

Lumitutkimuksien avulla arvioitiin alueelliset laskeuma
tasot. Maa-analyysien avulla tarkasteltiin happamoitumi
sen prosesseja ja niiden etenemistä maan pintaosan eri
vyöhykkeissä.

Maaperän happamuusaste määritettiin eri osatekijöiden
avulla. Kationivaihtokapasiteetin, enmäskyllästysasteen,
haponneutralointikyvyn sekä vaihtokykyisten happamien
ionien (Äl3 , W ) mukaan Porvoon ympäristössä happamoi
tuminen on edennyt keskimäärin syvemmälle kuin vertailu
alueilla. Happamuutta aiheuttavien tekijöiden määrä on
lisääntynyt Porvoon alueella suhteessa happamuutta
puskuroivien tekijöiden määrään. Tämän seurauksena on
mm. vety- ja alumiini-ionien määrä kasvanut kationivaih
tosidoksissa.
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Pohjavesianalyysituloksia tarkasteltiin kumulatiivisina
jakaumavertailuina. Pohjaveden pH-taso oli Porvoon
alueella selvästi alhaisempi kuin muualla, myös emäska
tionien (Ca2, Mg2) määrä ja alkaliniteetti oli vähäi
sempi. Älumiinin määrä lisääntyi merkittävästi pH:n
ollessa < 5,5. Keskimääräinen alumiinin pitoisuustaso
oli Porvoon alueella jonkin verran suurempi kuin vertai
lualueilla.

Kalkkipölykuormituksen vaikutusta pohj aveden happamuu
teen arvioitiin kolmella teollisuusalueella, missä
kuormitusmäärät vaihtelivat. Tutkimusalueet oli valittu
siten, ettei paikallisilla kalkkikiviesiintymillä ollut
vaikutusta pohj aveden ainesuhteisiin. -

Eräissä tapauksissa voitiin osoittaa kalkkipölyn lisän
neen pohjaveden emäskationien määrää, pH:ta sekä alka
liniteettia. Alueilla, joissa kalkkikuormitus oli
pieni, muutosta ei todettu lainkaan. Selvästi taustapi
toisuudesta poikkeavia arvoja todettiin tehtaiden lähei
syydessä, jossa myös kalkkipölylaskeumat olivat suurem
mat.

Tutkimuksilla pyrittiin myös arvioimaan kalkituksen
kannalta, minkälaisia kalkkimääriä tarvittaisiin, jotta
polijaveden emäksisyys lisääntyisi. Maaperän ja maaston
erilaisista ominaisuuksista johtuen selkeiden ja yli
tenäisten kalkitusohjeiden antaminen ei ole mahdollista,
vaan kalkitustarve ja kalkitustapa tulisi aina erikseen
ratkaista tapauskohtaisesti.

Tutkimuksessa kalkkilaskeumamäärät telidasalueilla oli
vat selvästi pienempiä kuin peltokalkitussuositukset.
Siitä huolimatta voitiin osoittaa tehdasalueiden ympä
ristön pohjavedessä tapahtuneen happamuuden vähenemistä.
Tämä osoittaa sen, ettei ainoastaan kalkkimäärällä,
vaan myös kalkitustavalia oli suuri merkitys kalkituksen
tehokkuuteen maaperä-pohj avesisysteemissä.

Maaperän kalkitus saattaa olla tulevaisuudessa merkittä
vä lioitokeino myös pohjaveden happamoitumista vastaan.
Tapahtuuhan maaperässä jo luonnostaan kalkitukseen
verrattavia neutraloivia reaktioita, jolloin mineraalien
rapautumisen yhteydessä vapautuu aina myös kalsiumia.
Ennenkuin maa-alueiden kalkitusta pohjaveden happamuuden
vähentämiseksi aletaan laajemmin toteuttaa, tulisi
kuitenkin ratkaista seuraavat kysymykset:

1. Mikä on kalkituksen vaikutus kasvillisuuteen ja
metsäekologiaan.

2. Oikea kalkitustapa, sen toistettavuus, kalkitusaine
(kalkkikivi tai dolomiitti) sekä oikea rakeisuus
suhteessa liukoisuuteen ja maan ioninvaihtokykyyn.

3. Kalkituskolide: joko kaivo, kaivon ympäristö, pohja
veden koko muodostumisalue tai sen osa-alue.



36

Yhdenmukaisten suositusten ja ohjeiden antaminen edel
lyttää kuitenkin vielä runsaasti lisätutkimusta, en
nenkuin kalkituksen todelliset vaikutukset monimuotoi
sessa ympäristössä voidaan riittävän hyvin arvioida.

Lisätiedot: Jouko Soveri, liyt, puh. 7314 4189

Kirjallisuutta:

1Soveri J. 1991.

Influence of air pollutants on groundwater acidification in the Porvoo area.

southern Finland

Yhteenveto: Laskeuman vaikutuksesta pohjaveden happamoitumiseen Porvoon ympäristös

sä Q
Effect of acidic deposition on the soil and groundwater in the Porvoo area and in

a number of background areas

Yhteenveto: Happaman laskeuman vaikutus maaperään ja pohjaveteen Porvoon ympäris

tössä sekä eräillä tausta-alueilla

Influence of limestone—dust deposition on groundwater acidification in areas with

different deposition levels

Yhteenveto: Kalkkipölylaskeuman vaikutus pohjaveden happamoitumiseen erilaisilla

kuormitusalueilla.

Helsinki. vesi- ja ympäristöhallitus. 66 s. Publications of the Water and Environ

ment Research Institute 8. ISBN 951-47—4285-0. ISSN 0783—9472.

LUMI VESISTÖMALLEISSA

Lumjmallitutkimuksen päämääränä on kehittää Suomen
oloihin sopiva lumen sulantaa kuvaava malli.7 Tutki
muksessa on selvitetty yksinkertaisen ns. lämpöti
laindeksimallin ja toisaalta lumipeitteen ener
giataseeseen perustuvan lumimallin sopivuutta suu
rille vesistöalueille. Tulokseksi on saatu, että
yksinkertainen vuorokauden keskilämpötilaan perustu
va lumen sulantamalli toimii suurilla vesistöalueil
la yhtä hyvin kuin fysikaalisesti tarkempi ener
giatasemalli. Fysikaaliset mallit6 antavat tarkempaa
tietoa eri energiamuotojen suhteista sulannan eri
aikoina ja ovat siten hyödyllisiä lumilaskennan
taustatietona. Esim, keväällä lyliytaaltoinen sätei
ly vastaa 60-80% sulamisen tarvitsemasta energiasta
pitkäaaltoinen säteily -40 - +20%, lämmön johtumi
nen ilmasta 15 - 30%, lumen pinnasta tapahtuva
liaihtuminen/tiivistyminen -5 - -20% ja vesisateen
tuoma energia 0-10%.



37

Lumimållit ovat osoittautuneet päteviksi alueellisen
vesiarvon laskennassa lumipeitteen kertymiskaudel
1a4’ . Keväällä lyhyenä sulantakautena lumen mittaus
maastossa on epätarkkaa lumipeitteen suuren
vaihtelevuuden takia eikä mittaustuloksia ole usein
kaan käytettävissä. Tällöin lumimallilla lasketut
alueelliset vesiarvot ovat suureksi avuksi eri
käyttäjille. Kuvassa 1 on esitetty Tornionjoen
lumen vesiarvon kehitys talvina 1976-1979 vesistö
mallin laskemana.

0
>

0

>

0
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Kuva 1. Tornionjoen vesistön osa-alueen laskettu ja
havaittu alueellinen lumenvesiarvo talvina 1976-
1979.

Lähinnä vesistöennusteita varten tehtyjä vesistömal
leja1’ 2 • on käytetty myös ilmastonmuutoksen vaiku
tusten arvioinnissa8 vesistöjen virtaamiin, veden
korkeuksiin ja lumioloihin. GISS-ilmastomallin
mukaan lämpötila nousisi 5-6 °C talvella ja 2-4°C
kesällä, kuukausisadannat kasvaisivat 11-13 mm
talvella ja 20-30 mm kesällä sekä haihdunta kasvaisi
1-3 mm talvella ja 20-30 mm kesällä. Tällöin oikea
lumitalvi jäisi lähes kokonaan pois Etelä-Suomesta
ja Pohjois-Suomessakin talvikuukausia olisivat vain
helmi- ja maaliskuu. Tämän seurauksena talvialivir
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taamat kasvaisivat 20-90%. Kasvu olisi Pohjois-
Suomessa suurempi kuin Etelä—Suomessa.

Lisätiedot: Bertel Vehviläinen, liyt, puh. 1929 581

Kirjallisuutta:

Vesistömallit ja —ennusteet:

1Vehvilinen,8.l987. Tulvan reaaliaikainen ennustaminen. Rakennustekniikka 2/87.

2Vehviläinen.B.1990. Vesistömalliennusteet kevallä 1990. VYH:n monistesarja

nro 265.

3Operationalspring time forecasting difficulties and improvements. Nordic Hydrolo

gy. 17. 1986. p. 363—370.

Lumimallit:

4vehviläinen.B.1989. Operational snow accumulation and snowmelt modelling. Proc. fc
of Baltimore symp. May 1989. New directions for surface water modelling. IAHS

pubi. No. 181. 1989.

5vehviläinen. 8.1988. The possibilities to use snowcover model for estimation of

areal snow Water equivalent in Finland. Nordisk NHP-rapport nr. 22. del 1. 1988.

6Vehviläinen.B.1991. A Physically Based Snowcover Model. Recet Advances in the

Modelling of Hydrologic Systems. Edit. D.S. Bowles and P.E. O’Connell. NATO ASI

Series C. Vol. 345.

7vehvi;äinen.B.199l.SnoW COVer Modeis in Operational watershed Forecestlng.

vesientutkimuslaitoksen julkaisuja (painossa).Helsinid

Ilmastonmuutos:

8Vehviläinen,B. & Lohvansuu. 3. 1991. The effects of climate change on discharges

in Finland. Hydrological Sciences-Journal. 36.2.4.11991.

9vehviläinen.B. & Lohvansuu, 3. 1991. Ilmastonmuutoksen vaikutus virtaamiin ja

lumioloihin Suomessa—vesistömalleilla tehty arvio. Vesitalous 1/1991.

0

METSÄNLÄNNOITUKSEN JA -OJITUKSEN VESISTÖVÄIKUTUKSISTÄ
POHJOIS -KARJALASSA

Tutkimuksessa arvioitiin metsänlannoituksen ja -oji
tuksen vaikutuksia puroveden laatuun ja ainehuuhtoutu
mun kuudella (1,2.. .5,2 km2) valuma-alueella sekä
kolmen järven veden laatuun ja fosforikuormitukseen
Pohjois-Karjalassa ja Pohjois—Savossa (Nurmes, Vaiti
mo, Lieksa ja Rautavaara).

Pääosa viiden valuma-alueen turvemaasta (32.. .53 %
koko alueesta) lannoitettiin suometsien PK-lannoksella
tai raakafosfaatilla ja ojitettiin 1970-luvun alussa;
kuudes alue oli vertailualue. PKvy seurasi puroveden
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laatua keskimäärin kerran kuukaudessa kaksi-kolme
vuotta ennen ja jälkeen toimenpiteiden, yhteensä
kuuden vuoden ajan. Vesimääriä ei mitattu, vaan aine
huuhtoutumien laskemiseksi valumat poimittiin Nurmes-
tutkimuksen aineistosta. Toimenpidekauden keskimääräi
set kokonaisfosforipitoisuudet ja -huuhtoutumat oli
vat viisin-kuusinkertaisia vertailukauteen nähden.
Vertailualueen vuosikeskipitoisuus vaihteli v. 1971-
75 12.. .20 pg l ja huuhtoutuma 3.. .8 kg km2 a’.
Lannoitefosforista huuhtoutui arviolta 1.. .2 % vuodes
sa. Kolmella alueella toimenpidekauden keskimääräinen
C0D sekä orgaanisen huilen pitoisuus olivat noin 30
% pienempiä vertailukauteen nähden. pH-luku kohosi
ojituksen jälkeen kaikilla toimenpidealueilla 0,2...
0,5 pH-yksikköä. Kolmella alueella kiintoaineen vuosi
huuhtoutumat pysyivät 6-8-kertaisina vertailukauteen
nähden toimenpidekauden loppuun asti. Ojitus ylsi
kaikilla alueilla kivennäismaahan asti.

Kuohattijärven (10,8 km2; latvajärvi), Petäisjärven
(0,5 km2) ja Ylä-Keyritynjärven (2,9 km2; latvajärvi)
valuma-alueista on ojitettua turvemaata 27...43 %.
Vuonna 1988 Kuohattijärven ja vuosina 1972-80 Ylä
Keyritynjärven valuma-alueista yli kolmannes lannoi
tettiin suometsien PK-lannoksella. Vuosina 1977-88
Petäisjärven valuma-alueesta yhteensä yli viidennes
lannoitettiin normaalilla Y-lannoksella ja PK-lannok
sella. Järvistä oli vähän vedenlaatuhavaintoja vuosil
ta 1970-89. Järvien fosforitaseet arvioitiin fosfori
malleilla. Järvet olivat kokonaisfosfori- ja a-kloro
fyllipitoisuuksien perusteella selvästi rehevöityneet
metsätalouden seurauksena. 1980-luvun lopulla järvien
kokonaisfosforikuormitus oli kaksin-kolminkertainen
luonnontilaan nähden. Em. turvemaiden lannoitusten
fosforista huuhtoutui 1980-luvun lopulla arviolta
1.. .2 % vuodessa.

Lisätiedot: Tarmo Tossavainen, PKvy, puh. 973-127 973
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KARJALAN PYHÄJÄRVI - SEDIMENTIN PIILEVIEN KERTOMAA
- VESIENSUOJELUSUUNNITELMA VALMISTEILLA

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirissä on valmis
tunut tutkimus’ Karjalan Pyhäjärven tilasta 1980-
luvulla sedimentin piilevien ilmentämänä. Tutkimus on
tehty yhteistyössä Joensuun yliopiston Karjalan
tutkimuslaitoksen ekologian osaston kanssa.

Karjalan Pyhäjärvi on suuri, kirkasvetinen ja oligo
trofinen vesistö Vuoksen vesistöalueella, Pohjois-
Karjalan ja Kymen lääneissä. Järvi on rajavesistö:
viidennes sen 250 km2:n pinta-alasta on Neuvostoliit
tossa.

Karjalan Pyhäjärvi on kalastuksen, tutkimuksen ja
virkistyskäytön kannalta arvokas vesistö. Järvi luoki
teltiin yhdeksi erityistä suojelua vaativaksi vesis
töksi jo vuonna _g772 Se kuuluu Poh4oismaiden minis
terineuvoston suoj eluvesiluetteloon . Käyttökelpoi
suusluokituksissa 1970- ja 1980-luvulla pääosa järveä
on ollut veden laadultaan erinomaista. Järvessä on
kuitenkin paikoin ilmennyt rehevöitymisoireita. Järven
jätevesikuormitusta (asutus, kalalaitos) on vesien
suoj elutoimin vähennetty 1980-luvulla.

Nyt valmistuneessa tutkimuksessa selvitettiin Karjalan
Pyhäjärven tilan muuttumista analysoimalla sediment
tinäytteiden piilevälajistoa. Näytteet otettiin
vuosina 1985 ja 1990 järven eri osista 18 havainto-
paikalta Suomen puolella. Lisäksi tutkittiin neljä
stratigrafista profiilinäytettä. Sedimentin piileväla
jistoa verrattiin havaintopaikkojen morfologisiin omi
naisuuksiin sekä muutamiin vedenlaatumuuttujiin. Ai
neisto käsiteltiin tilastollisesti monimuuttuj amene
telmillä.

Verrattaessa Karjalan Pyhäjärven vuosien 1985 ja 1990
sedimenttinäytteiden piilevästöä havaittiin paikoit
taisen rehevöitymisen eriasteisena levinneen koko
järven alueelle. Tämä muutos ilmeni rantavyöhykkeen
piilevälaj iston suhteellisena runsastumisena (kuten
Fragilaria construens) sekä rehevöitymistä ilmentä
vien planktisten lajien (esim. Äulacoseira ambigua)
runsastumisena muutamilla alueilla. Huolestuttavinta
muutosta rehevämpään suuntaan on tapahtunut järven
keskiosassa, jonne kohdistuu jätevesikuormitusta haja
kuormituksen ohella. Levästöltään ja laadultaan poik
keavina erottuvat suo-ojitusten ja jätevesikuormi
tuksen vaikutuspiirissä olevat alueet. Järven puhtain
ta aluetta on tutkimuksen mukaan järven eteläisin osa.

Vaikka Karjalan Pyhäjärven tutkimuksessa havaittiin
muutos rehevämpään suuntaan, järven piilevälajisto
koostuu edelleenkin suurimmaksi osaksi kirkasvetisten
ja oligotrofisten vesistöjen lajistosta (muun muassa
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Cyclotella kuetzingiana, C. kuetzingiana var.radiosa).
Selvästä muutoksesta huolimatta järvi on veden laa
dultaan pääosin luokiteltavissa erinomaiseksi 1980-
luvun lopulla.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Karjalan Pyhä-
järven kuormituksen vähentäminen edelleen on tarpeel
lista. Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirissä
tehdään vuosina lggl-g2 Karjalan Pyhäjärvelle vesien
suojelusuunnitelma. Samalla selvitetään valuma-alueen
maankäyttöä ja sen muutoksia. Järvi on myös PKvy:n
tutkimuskohteena. Veden laadun seurannan ohella -

järvi on myös valtakunnallisen syvännetutkimuksen
kohde - kuluvana vuonna on käynnistetty sekä makro
fyytti- että pohjaeläintutkimukset järven tilamuutos
ten monipuoliseksi selvittämiseksi. Näitä tutkimuksia

Kuva 2. Karjalan Pyhäjärvi ja näytepaikat.
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tehdään osin yhteistyössä sekä vet:n että Neuvos
toliiton Karjalan tiedeakatemian Petroskoin osaston
tutkijain kanssa. Tutkimus- ja seurantatuloksia käyte
tään hyväksi, kun suojelutoimien tehokkuutta ja
tarvetta arvioidaan.

Lisätiedot: Hannu Luotonen, PKvy, puh. 973-141 2704
Minna Ollikainen, J0Y, puh. 973-1511
Heikki Simola, J0Y, puh. 973-1511
Riitta Niinioja, PKvy/J0Y, puh. 973-1511
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JÄRVISIMPUKÄT VESIEN LAADUN VÄLVOJINÄ

Sisävesistöissämme yleisesti tavattavan järvisimpukan
(Änodonta piscinalis) on todettu ravintoa ottaessaan ja
vedessä hengittäessään keräävän elinympäristöstään
useita orgaanisia yhdisteitä ja rikastavan niitä elimis
töönsä. Tätä ominaisuutta on Keski- Suomen vesipiirissä Qtyöskentelevän Sirpa Herven 6.9.1991 Jyväskylän yliopis
tossa tarkastetussa väitöskirjassa käytetty hyväksi
kehitettäessä vesistöissä yleensä hyvin pieninä ja
nopeasti vaihtelevina pitoisuuksina esiintyvien ja
näistä syistä puhtaasti kemiallisilla määrityksillä
vaikeasti tutkittavien orgaanisten klooriyhdisteiden
seurantamenetelmää. Kehitetty simpukkavilj elymenetelmä
soveltuu erityisen hyvin kemiallisen metsäteollisuuden
jätevesien purkuvesistöjen tilan valvontaan ja seuran
taan.

Menetelmän mukaan luonnontilaisista, puhtaista vesis
töistä hankittuja järvisimpukoita viljellään tutkimuksen
kohteina olevilla vesistöalueilla vapaassa vedessä
roikkuvissa koreissa neljä viikkoa, minkä jälkeen simpu
koiden pehmeistä osista analysoidaan laboratoriossa
tutkittavat orgaaniset klooriyhdisteet. Menetelmää on
sovellettu jo koko maassa sisävesialueilla ja sen avul
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la on pystytty selvittämään sellun valkaisusta peräisin
olevia kloorifenoleja sekä niiden kulkeutumista, liajo
amista ja muuntumista vesistöissä. Tähän ryhmään kuulu
vien kloorifenolien on myös todettu vähentyvän selvästi
nykyisin sellutehtailla jo yleisesti käytössä olevissa
biologisissa jätevedenpuhdistamoissa. Samoin on todettu
käyttäytyvän myös valkaisusta peräisin olevien dioksii
nien ja furaanien.

Toisen kloorifenoliryhmän muodostavat ne monista eri
lähteistä peräisin olevat yhdisteet, jotka saattavat
osittain kulkeutua vesistöihin myös ilman kautta.
Näitä ovat esimerkiksi aiemmin runsaasti käytetyt puun
suojausaineet. Näitä kloorifenoleja on väitöskirjan
tutkimuksissa löydetty myös sellaisilta alueilta, joi
hin ei suoranaisesti kohdistu jätevesikuormitusta.
Vanhojen sahojen on erityisesti todettu aiheuttavan
korkeita kloorifenolipitoisuuksia viljeltyihin simpu
koihin.

Simpukkaviljelymenetelmällä on tässä työssä osoitettu
ympäristömyrkkynä merkittävän PCB:n esiintyminen korkei
na pitoisuuksina Äänekosken reitillä ja erityisesti
Kernaalanjärvessä sekä sen alapuolisella vesireitillä.
Muista kloorihiilivedyistä on tällä menetelmällä osoi
tettu vesistöissä yleisesti esiintyvän edelleen lindaa
nia ja eräitä DDT:n muuntumistuotteita. Näiden, aiemmin
yleisesti mm. kasvinsuojelu- ja torjunta-aineina käytet
tyjen yhdisteiden pitoisuudet ovat vesistöissä kuitenkin
nykyisin jo pieniä.

Kehitettyä simpukkavilj elymenetelmää voidaan käyttää
puunj alostusteollisuuden lisäksi laaj a-alaisesti myös
muissa yhteyksissä, kuten muiden teollisuuslaitosten,
voimaloiden, kaatopaikkoj, romuttamoiden, kaivosten
sekä maatalouden vesistövaikutusten selvittämiseen ja
seurantaan.

Sirpa Herven vastaväittäjänä toimi prof. Anders Söder
gren Lundin yliopistosta ja kustoksena prof. Jaakko
Paasivirta Jyväskylän yliopiston kemian laitokselta.

Lisätiedot: Sirpa Herve, KSvy, puh. 941-697251

Kirjallisuus:

Herve. S. 1991. Mussel incubation method for monitoring organochlorine compounds

in freshwater recipients of pulp and paper industry. Department of Chemistry. Uni

versity of Jyväskyla. Research Report No. 36. 1-145. ISBN 951-680-548-5. ISSN

0357— 346X.



44

LEVÄKUKINTÄTILÄNNE KESÄLLÄ 1991

Leväkukintatilanne on koko maassa ollut kahteen edelli
seen kesään verrattuna selvästi rauhallisempi. Viileän
alkukesän takia vesistöjen lämpeneminen viivästyi, mikä
lienee osaltaan myös hidastanut leväkasvustojen kehitty
mistä.

Etelä-Suomen rannikkoalueen pienissä, matalissa järvissä
jokavuotiset sinileväkukinnat ovat kuitenkin jatkuneet
kesällä 1991, joskaan eivät niin yleisinä ja runsaina
kuin edellisjnä vuosina. Poikkeuksellisesti on sensi
jaan havaittu sinileväesiintymiä länsirannikon joissa.
Syynä lienee jokien normaalia vähäisempi vesimäärä ja
veden virtaaman heikkeneminen, jolloin sinilevät ovat
nopeasti lisääntyneet ja kohonneet pinnalle suvantopai
koissa.

Isoilla vesistöreiteillä, kuten Längelmävedenreitillä ja
Kyrösjärvenreitillä, on esiintynyt runsaasti sinileväku
kintoja etenkin heinäkuun jälkipuoliskolla.

Iisalmen reitillä on havaittu voimakkaita sinileväkukin
toja kuten edellisinäkin vuosina. Imumadon toukkien
aiheuttamaa järvisyyhyä on esiintynyt Vaasan edustan
vähäsuolaisessa merivedessä ja Kokkolan Öjanjärvessä
(jo kolmantena kesänä peräkkäin). Pohjois-Karjalasta
on myös havaintoja tästä kiusallisesta kesävaivasta.
Järvisyyhyä esiintyy lämpiminä kesinä etenkin rehevissä
järvissä, joissa on runsaasti vesikasvillisuutta.

Pohjois-Suomesta on tullut ilmoituksia sinileväkukin
noista vähemmän kuin edellisinä kesinä. Syynä on saat
tanut olla viileänä ja sateisena alkanut kesä.

Lisäksi on edellisten vuosien tavoin havaittu eri puo
lilla maata limaleväksi kutsuttua levää, joka aiheuttaa
iholla saippuamaisen ja kuivuessaan kiristävän tunteen
uimisen jälkeen.

Myös verkkojen limoittumisista, samoin kuin rihmamaisten
viherlevien aiheuttamista ranta-alueen limoittumisista
on valitettu eri puolilla maata.

Lisätiedot: Liisa Lepistö, vet, puh. 4028 310
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LOPPUKESÄN REHEVYYSOLOSUHTEET ITÄISELLÄ SUOMENLÄHDELLÄ
JA NEVÄN SUISTOSSÄ

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos yhteistyössä Kymen
vesi- ja ympäristöpiirin ja Pietarissa (ent. Leningrad)
toimivan Valtion hydrologisen instituutin kanssa järjes
ti ensimmäisen laajamittaisen tutkimusretken itäiselle
Suomenlahdelle elokuussa 1990. Matkalla tutkittiin
alueen rehevyys— ja virtausolosuhteita sekä Suomen
että Neuvostoliiton vesillä.

Tulosten mukaan ravinteiden pitoisuudet ja kasviplankto
nin biomassa ja tuotanto sekä useimpien heterotrofisten
eliöryhmien biomassat (merellisiä lajeja lukuunotta
matta) nousivat voimakkaasti avomereltä Nevan suistoa
kohden.

Ilmiön taustalla ovat voimakas ravinteiden ja orgaanisen
aineksen kuormitus yhdessä jokisuistolle tyypillisten
virtaus- ja sekoittumisolosuhteiden ja itäisen Suomen
lahden valtavan ravinnevaraston kanssa. Suuria määriä
kasviplanktonille käyttökelpoisia ravinteita kulkeutuu
tuottavaan pintakerrokseen sekoittumisen seurauksena.

Nevan ja Leningradin alueen välitön vaikutusalue havait
tiin noin sadan kilometrin etäisyydelle jokisuusta,
käsittäen n. 3000 km2 laajuisen alueen. Tämä vastaa 10
% koko Suomenlahden pinta-alasta. Loppukesän olosuhteis
sa tämä suora, rehevöittävä vaikutus ei ulottunut Suo
menlahden avomeriosiin tai Suomen aluevesille asti.

Ravinnekuorman sekundääriset vaikutukset, kuten myös
mineralisoituneiden ravinteiden palaaminen sekoittumisen
seurauksena takaisin pintakerrokseen, vaikuttavat toden
näköisesti erityisesti Suomenlahden itäisimpien ja
koillisten osien tuottavuuteen merialueen vastapäivään
kiertävän pintavirtauksen takia.

Rehevyysasteen nousu Suomen puoleisen saaristoalueen
sisäosissa johtui paikallisesta kuormituksesta.

Korkeasta tuottavuudesta ja voimakkaasta vertikaalisesta
tiheyskerrostuneisuudesta huolimatta happiolosuhteet
pohjan läheisissä vesissä olivat koko tutkimusalueella
vähintään tyydyttävät (50-60 % kyllästysasteesta).

Elokuussa 1991 toteutetun tutkimusretken ohjelma noudat
ti samoja peruslinjoja kuin edellisenäkin vuonna.
Veden virtauksiin, Nevanlahden tilaan sekä Suomessa ja
Neuvostoliitossa käytössä olevien tutkimusmenetelmien
vertailuun panostettiin kuitenkin edellisvuotista enem
män. Matkan tulokset valmistuvat keväällä 1992.

Lisätiedot: Heikki Pitkänen, vet, puh. 4028 247
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TURVETUOTÄNNON VESIENSUOJELUTEKNI IKÄN KEHITTÄMINEN

Turvetuotannon vesiensuoj eluteknologian kehittäminen”
-projektin tavoitteena oli kehittää uusia menetelmiä ja
parantaa jo olemassa olevia menetelmiä turvetuotannon
vesistökuormituksen vähentämiseksi. Tutkimus aloitettiin
vuonna 1987. Kenttätutkimuksia tehtiin vuosina 1987 -

1989. Projektin loppuraportit julkaistaan vuonna 1991.
Projektin toteutukseen osallistuivat kauppa- ja teol
lisuusministeriö, turvetuottaj at, vesiensuojeluviran
omaiset, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen rakennus-
laboratorio ja Oulun yliopisto. Projektin osatutkimuksia
olivat pintavalutuksen käyttö valumavesien puhdistami
sessa, suodatuksen käyttö valumavesien puhdistamisessa,
kuormituksen pidättäminen sarkaojiin ja laskeutusaltai
den toimivuuden parantaminen. Tutkimuskohteet sijaitse
vat Oulun läänissä.

Oikein suunnitellun ja mitoitetun pintavalutuskentän
avulla saadaan valumavesistä poistettua kiintoaineen
lisäksi myös ravinteita. Keskimääräiset kiintoaine
poistumat olivat 44 - 74 %, kokonaistyppipoistumat 38 -

74 % ja kokonaisfosforipoistumat 37 - 68 % Kompsasuon
pohjoisella pintavalutuskentällä kesä-lokakuussa vuosina
1987 - 1989. Tämän tutkimuksen perusteella laadittuja
pintavalutuskenttien suunnittelu-, rakentamis- ja hoito-
ohjeita tulisi jatkotutkimuksilla tarkentaa sekä määrit
tää menetelmän käyttöikä.

Turvesuodattimella saadaan turvetuotannon valumavedestä
poistettua kiintoaineen lisäksi myös ravinteita. Valuma
veden fosforipitoisuudet usein kuitenkin myös lisään
tyvät suodatuksen seurauksena. Turvesuodattimen käyttöä
haittaa varsin nopea tukkeutuminen. Raaka, mahdollisim
man vähän hajonnut turve (turvepalat) on käyttökelpoi
sempi suodatinmateriaali kuin jyrsinturve otettaessa
huomioon pulidistustulos ja suodattimen tukkeutuminen.
Pisin yhtäjaksoinen raakaturvesuodatus kesti noin kaksi
viikkoa. Raakaturvesuodatinkerroksen paksuus oli 0,4 m
ja pintakuorma 0,5 m h1. Tukkeutumisen vuoksi turvesuo
dattimia tulisi tarkkailla lähes vuorokausittain.

Päisteputkipidättimillä ja sarkaoj a-altailla voidaan
turvetuotantoalueen valumavedestä poistaa kiintoainet
ta. Ravinnepitoisuuksiin erilaisilla sarkaojarakenteilla
ei ole vaikutusta.

Laskeutusaltaan puhdistustiheydellä ei ollut merkit
tävää vaikutusta turvetuotannon kiintoaine-, ravinne- ja
rautakuormitukseen. Ältaasta huuhtoutui kiintoainetta,
ravinteita ja rautaa puhdistuksen aikana ja sen jälkeen,
ja keskimääräiset poistumat useammin ruopatussa altaassa
olivat hiukan pienemmät kuin kerran vuodessa ruopatussa
altaassa. Patolaatikolla varustetulla laskeutusaltaalla
ei saatu poistetuksi kiintoainetta paremmin kuin jo
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aiemmin käytössä olleilla laskeutusaltailla. Ne pois
tivat kiintoainetta parhaiten ajoittaisten suurten kuor
mitusten aikana. Niillä ei sen sijaan ollut merkittävää
vaikutusta pieniin kiintoainekuormiin. Patolaatikko
tasaa laskeutusaltaan virtaamia ja vähentää altaan pur
kupään luiskien syöpymistä. Sitä käytettäessä laskeu
tusaltaan pintaleveys pienenee, jolloin altaan puhdis
tettavuus paranee ja allas on halvempi rakentaa.

Tutkimusten perusteella laaditiin eri vesienkäsittely
menetelmistä suunnittelu-, rakentamis- ja hoito-ohjeet.

Lisätiedot: Raimo Ihme, VTT, rakennuslaboratorio, puh.
981 — 509 001
Kaisa Heikkinen, Ouvy, puh. 981 - 3158 300
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ÄRKTISEN YMPÄRISTÖN TILARÄPORTIT 3ULKÄISUNA SAATAVISSA

Rovaniemellä kesäkuussa pidetyssä ministerikokouksessa
hyväksyttiin arktisen ympäristönsuojelun strategia ja
allekirjoitettiin arktista ympäristöyhteistyötä koskeva
julistus. Näiden asiakirjojen valmisteluun kuului mm.
tilaraporttien laatiminen. Taustalla on jatkuvasti
kasvava luonnon resurssien hyväksikäyttö maapallon poh
joisimmilla alueilla. Ongelmia aiheuttaa myös etelästä
ilman ja veden välityksellä kulkeutuva, jo nykyisellä
tasolla mittava kuormitus.

Arktiseen ympäristöyhteistyöhön liittyvät englanninkie
liset tilaraportit (acidification, heavy metals, un
derwater noise, oil pollution, organochlorines, radioac
tivity) on julkaistu yhtenä niteenä Ärktisen keskuksen
julkaisuja - sarjassa.
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ja samalla lähempänä pohjoisnapaa kuin missään muualla
maailmassa. Harvaan asuttujen arktisten ja subarktisten
alueiden happamoitumistilannetta ei tunneta hyvin mm.
siksi, että lämpimämmissä ilmasto-oloissa tehtyjen
tutkimusten tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa
kylmien talvi-ilmastojen olosuhteisiin.

Äcidification in the arctic coutries: Man-made acidif
ication in a world of natural extremes - raportin tar
kastelukulma on äärimmäiseen pohjoisuuteen liittyvät
luonnonolosuhteet yhdistettynä happamoitumista aiheutta
viin ilmansaasteisiin. Siihen on koottu tietoa happa
moittavista päästöistä, ilman laadusta, kaukokulkeumis
ta, laskeumista, puskurikyvystä ja happamoitumistilasta
erilaisissa maa- ja vesisysteemeissä. On pyritty myös
arvioimaan tiedon aukkoja sekä tutkimuksen ja seurannan
tarvetta.

Pohjoisessa saastelähteiden lähialueiden haittoja
lisäävät ilmasto-oloille tyypilliset lämpötilainversio
kaudet, jotka ehkäisevät ilmamassan sekoittumista.
Toistuvien huonon ilman laadun kausien vaikutus on ihmi
sille ja ympäristölle vahingollinen. Hetkelliset kor
keiden pitoisuuksien jaksot on havaittu esimerkiksi
havupuille vaarallisemmiksi kuin jatkuvat keskitason
saastepitoisuudet. Lisäksi kylmyydellä ja ilman saas
teilla on yhteisvaikutus eliöihin. Kylmyys hidastaa
myös mm. rapautumista ja biologisia toimintoja, jotka
ovat olennaisia tekijöitä luonnollisen puskurikyvyn
muodostumiselle maaperässä.

Ilmansaasteiden kaukokulkeumat aiheuttavat kulku
reiteillään mm. happaman laskeuman lisääntymistä ja
pohjoisnapa-alueella talvisin esiintyvän arctic haze -

ilmiön. On arvioitu, että noin 5 % (3 milj, tonnia)
pohjoisen pallonpuoliskon rikkipäästöistä kulkeutui
vuonna 1979-80 pohjoisen napa-alueen ilmakehään. Itä-
Euroopan ja Neuvostoliiton päästöjen osuudeksi arvioi
tiin 69 % (napapiirin pohjoispuoliset päästöt yli 2
milj. tonnia), Länsi-Euroopan osuudeksi 25 % ja Pohjois-
Amerikan 6 %.

Happamuus on edennyt huomattavaksi ongelmaksi napapiirin
pohjoispuolella Kuolan ja Noriiskin teollisuusalueiden
vaikutuspiirissä. Mantereiden subarktisilla rannikoilla
Polijois-Fennoskandiassa, Neuvostoliiton luoteisosissa
ja Kanadan itäosissa luonnolliset tekijät lisäävät
happamoitumislierkkyyttä, ja ihmisen toiminta vaiku
tuksineen ulottuu koko alueelle. Ympäristöllä on suuri
merkitys näiden alueiden väestölle ja elinkeinoille
(porotalous, kalastus, metsästys, metsätalous, matkai
lu).

Ankaran ilmaston aiheuttama ympäristöstressi kuuluu
subarktisten alueiden ekosysteemien haavoittuvuuden
perustekijöihin ja lisää mm. ilmansaasteiden suoran vai-
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kutuksen tehoa. Maaperän happamoitumistaipumus ja alu
eelle tyypilliset kohtuulliset sademäärät luovat otolli
sen pohjan happamoittavan vaikutuksen etenemiselle. Lu
men nopea sulaminen aiheuttaa liappamuus-shokin vesis
töihin. Laskeumien seurantaa vaikeuttaa kuivan laskeuman
osuuden kasvu.

Varsinaisilla arktisilla alueilla tavattava happamoitu
minen rajoittunee enimmäkseen paikallisesti ja alueelli
sesti teollisuuden päästöjen lähiympäristöön. Tutkimusta
ja seurantaa on kuitenkin varsin vähän tilannearviota
varten. Giobaaleja vaikutuksia ei tunneta.

Erityisesti arktisuuteen ja happamoittaviin päästöihin
liittyviä tekijöitä ovat mm. ilman laatua huonontavat 0inversiokaudet, kylmyyden ja ilmansaasteiden yhteis
vaikutukset, luonnollisista syistä hidastunut aineiden
kierto ja varastoituneiden ainesten aiheuttama arvaama
ton riski muuttuvissa olosuhteissa.

Lisätiedot: Marjaleena Nenonen, Lavy, puh. 960- 294 447.

Kirjallisuutta:

The State of the Arctic Envfronment Reports. Arctlc Centre. University of Lapland.
Rovaniemi 1991. (Lapin Yliopisto. julkaisujen myynti; PL 122 96101 Rovaniemi; Puh.
960—324 250; Fax 960—324 207).
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen
rakenne on: otsake (ISOILLÄ KIRJÄSIMILLÄ, iskevä,
lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjal
lisuusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjestys-
numeroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Kirj alli
suusviitteet laaditaan pienellä kirjasinkoolla. Selos
teet ja uutiset laaditaan WP:llä, pohja Tiedonvirta ja
lähetetään Terttu Nalmeelle laserkirjoittimeen LÄSER R
500 N:o 20. Pohjana on valmiiksi ohjelmoitu rivitiheys
(tiheä 1. ykkösriviväli) ja marginaalit (sivumarginaalit
3,5 cm, ylä- ja alamarginaalit 3 cm). Selosteen enim
mäispituus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta
tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 31.1., 15.5.,
15.9., 30.11. Vesi- ja ympäristöhallituksen sarjoissa
julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista
jätetään seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun
alkuperäiskäsikirj oitus ao. julkaisun toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja
ympäristöhallinnon yksiköistä lylienteitä seuraavasti:

hyt = hydrologian toimisto

vet = vesi- ja ympäristön-

osasto lali = tutkimuslaboratorio

vyt = vesien- ja ympäristönsuojelu- Hevy = Helsingin vesi- ja

tet = teollisuustoimisto Tavy = Tampereen vyp

kat = katselmustoimisto Kyvy = Kymen vyp

oit = oikeustoimisto PKvy = Pohjois-Karj.vyp

hat = halllntotoimisto

tat = taloustoimisto

tht = tietohallintoimisto

sus = suunnittelusihteeristö Ouvy = Oulun vyp

Kavy = Kainuun vyp

Lavy = Lapin vyp

b

VYH = vesi- ja ympäristöhallinto VYL = vesien- ja ympäristön-

tai —hallitus tutkimuslaitos

VE = vesistöosasto

yHt = vesistötoimisto

rat = rakennustoimisto

VY = Vesien- ja ympäristönsuojelu

toimisto

knt = kuntatoimisto

tutkimustoimisto

ttt • teknillinen tutkimustoimisto

kem = kemikaaliyksikkö

YO = Yleinen osasto

ympäristöpiiri

Tuvy = Turun vyp

Mivy = Mikkelin vyp

Kuvy = Kuopion vyp

Vavy = Vaasan vyp

KSvy = Keski-Suomen vyp

Kovy = Kokkolan vyp
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JÄTEHUOLLON TUTKIMUS VYL:ssa ENNEN, NYT JA VUONNA 2000

Jätehuollon keskitetty tutkimus vesien- ja ympäristön-
tutkimuslaitoksessa alkoi viitisen vuotta sitten
riskikaatopaikkatutkimuksella. Sittemmin jätetutkimus
on laajentunut heijastaen ympäristöhallinnon tehtävien
kehitystä. Jo v. 1987 jätehuoltoasetuksen muutoksessa

Q VYH:lle annettiin jätealan asiantuntijalaitoksen asema.

Nykyisin jätetutkimusta tekee VYL:ssa päätoimisesti
viisi ulkopuolisilla ja kaksi omilla varoilla palkattua
tutkijaa. Maa- ja jätelaboratorio toimii toista vuotta.
Hankkeet kattavat jätealaa yhä laajemmin, ympäristövai
kutusten ja riskien ohella mm. jätehuoltotekniikkaa ja
jäteanalytiikkaa, pian myös taloudellista tutkimusta.

Jätetutkimus on uusi, kehittyvä ja kohteensa vuoksi
hyvin vaativa tutkimusala. Toisaalta se nousee VYL:ssa
vanhalta pohj alta; esimerkiksi puhdistamolietetutkimuk
sessa on jo perinteitä. Jätetutkimus kytkeytyy moniin
muihinkin VYL:n tutkimusaloihin, metodien osalta muun
muassa kemikaali—, maa- ja jätevesitutkimukseen, ja
siten niitä voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti.

Jätetutkimuksen monet toimeksiannot ovat sijoittuneet
tutkimuksen sekä selvitys-, kehittämis- ja ohjaustoi
minnan välille. Tällöin on herännyt kysymyksiä tutki
muksen roolista. Nopeat kartoitukset, tiedonsiirto,
analyysipalvelut, kehittämistyö, tutkimusohj elmointi
yms. ovat toki tärkeitä ja VYL:n jätetutkimukseen
luontevasti liittyviä asiantuntemustehtäviä. Niitä
hoidetaan jatkossakin resurssien mukaan. Kuitenkin
hallintoa palvelevassakin tutkimuksessa on ensisijaista
uuden tieteellisen tiedon pitkäjänteinen tuottaminen.
Se eroaa luonteeltaan edellä mainituista muista tehtä
vistä ja edellyttää huomattavaa erityispanostusta.

Visioni 1990-luvulle on monipuolinen VYL:n jätetutki
musyksikkö, jossa eri asiantuntemustehtävät ovat tasa
painossa ja tiede ja käytäntö hedelmällisessä vuorovai
kutuksessa, ja joka vaikuttaa - tuottaa relevanttia
tietoa ympäristöä säästäviä jätehuoltoratkaisuja
varten. Tämän vision ja asetettujen tulostavoitteiden
toteuttamiskeinoj a ovat j ätetutkimusryhmän vakinaista
minen, voimavarojen tehokas käyttö, tutkijakoulutus,
tutkimusviestintä sekä yhteistyö hallintomme sisällä ja
sen ulkopuolella, Suomessa ja kansainvälisesti.
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VYL: n tutkimustoiminnan kansainvälinen arviointiryhmä
huomautti v. 1988, että kuluu noin kymmenen vuotta
ennen kuin uudesta tutkimusalueesta syntyy merkittävä
uuden tiedon virta. Uudella tutkimusalueella toivomme,
ja pyrimme osaltamme siihen, että lähestyttäessä vuotta
2000 tämä virta on yhä merkittävämpi. Jätteetkin nimit
täin virtaavat jatkuvasti, ja niiden mukana ongelmat.

Timo Ässmuth
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*Z%7 RÄPORTOITUA

JÄTTEIDENTUTKIMUKSEN KEHITTÄMISOHJELMA VALMISTUNUT

Jätehuollon neuvottelukunnan toimesta on laadittu
Jätteidentutkimuksen kehittämisohjelma vuoteen 2000. Se
on puiteohjelma, jonka tarkoituksena on suunnata tutki
muksen rahoittajien ja suorittajien toimia. Ympäristömi
nisteriön toimiin olijelmalla on suora vaikutus, muiden
toimiin tiedotuksen kautta toteutuva ohjausvaikutus.

Ohj elmassa esitetään j ätteidentutkimuksen kehittämis
tarpeet, tavoitteet ja painosuunnat 1990-luvulle sekä
rahoitustarve vuoteen 1995.

Jätteidentutkimuksen kehittämisessä on otettu huomioon
sen niveltyminen yleiseen yhteiskunnalliseen, ympä
ristöpoliittiseen ja jätehuoltopoliittiseen tavoit
teenasetteluun, aikaisemman tutkimuksen esiin tuomat
tarpeet ja ongelmat sekä koordinointi muiden tutki
musalojen suhteen.

Uudessa osa-aluejaossa on lähdetty jätehuollon tavoit
teista ja otettu lisäksi informaation siirron tutkimus-
ja kehittämistoiminta omaksi painoalueekseen:

1 Jätteiden määrän ja liaitallisuuden vähentäminen
II Jätteiden hyödyntäminen ja kierrätys
III Jätteiden käsittelyjärjestelmät ja

ympäristövaikutukset
IV Informaation siirto

Ongelmien ennaltaehkäisy eli jätteiden määrän ja hai
tallisuuden vähentäminen sekä kierrätys nousevat tär
keimmiksi alueiksi myös tutkimuksessa.

Kultakin osa-alueelta on valittu painosuuntia (tauluk
ko 1) ja määritetty näiden tutkimustavoitteet. Yksi
tyiskohtaista ohjelmointia on vältetty. Varsinaiset
tutkimusprojektit muodostuvat lopullisesti vasta tut
kimuksen rahoittajien ja suorittajien vuorovaikutuk
sesta. Hankkeiden valintakriteerinä tulee olla selkeä
tavoitteellisuus, kriteerinä vaikuttavuus jätehuollon
ongelmiin.
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Tutkimustoiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden
parantamiseksi pyritään suuriin, laajapohjaisiin tutki
musliankekokonaisuuksiin. Case-tutkimuksia suositaan
soveltuvin osin. Sovellutusten käynnistämiseen ja
vaikutusten seurantaan varataan määrärahoja. Jäte
huoltojärjestelmien tutkimuksessa suositaan käytännön
kehitysproj ektej a (kokeilualueet, mallilaitokset,
koerakentaminen). Ulkomainen tieto pyritään hyödyntä
mään täysipainoisesti.

Tutkimusedellytysten parantamiseksi tarvitaan mm.
VYL:een ja VTT:een jatkuva budjettiralioitus.

Valtion rahoitustarpeen arvioidaan vuosina 1992 - 1995
olevan n. 45 - 60 mmk/a eli yli prosentin jätehuollon
vuotuisista kustannuksista. Kokonaisrahoitustarve olisi
v. 1995 n. 100 mmk, josta vähintään 60 % tulisi olla
kokeilu- ja kehitystoiminnan osuutta. Rahoituksen
painopisteen tulisi siirtyä vuosikymmenen kuluessa yhä
enemmän ennaltaehkäisyn suuntaan eli jätteiden määrän ja
liaitallisuuden välientämiseen.

Kehittämisolijelma ilmestyy kevään kuluessa Ympäristömi
nisteriön j ulkaisusarj assa.

Lisätiedot: Ästa Reinikainen, ttt, puh. 4028 254

0
SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN YMPÄRISTÖRISKIT - KATSAUS
KÄYNNISSÄ OLEVAAN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖHÖN

VYL:ssa tuotetaan kuudetta vuotta keskitetysti tietoa
kemiallisesti saastuneiden maa-alueiden liallintaa
varten, ensin riskikaatopaikkatutkimuksessa. Vuonna
1987 aloitettu saastuneiden maa-alueiden tutkimus
painottui alussa kohteiden kartoitusmenetelmiin.
Jatkossa keskitytään tutkimukseen ja arviointiin.
Ympäristöliallinnon SÄMASE-projektin yhteydessä toteu
tettava hanke jakautuu seuraaviin osatelitäviin:

1. Saastuneiden maa-alueiden selvitysmenetelmät
Esitutkimuksessa’ on selvitetty mahdollisesti saas
tuneiden kohteiden identifioinnissa ja arvioinnissa
käyttökelpoisia tietolähteitä ja menetelmiä, sekä
arvioitu ongelman laajuutta koekartoituksen nojalla.
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2. Kohdetutkimukset
Maaperän saastumista on tutkittu erityisesti sahoil
la. Kohdetutkimuksissa on osoittautunut tarkoituk
senmukaiseksi vaiheittainen toteutus, jota optimoi
daan mm. taustatietojen ja mittausten perusteella.

3. Maaperän kemiallisen saastumisen tutkimusmenetelmät
Kiinteiden näytteiden kemiallisia analyysimenetel
miä ja niiden kehittämistarpeita on kartoitettu mm.
kyselyllä tutkimuslaitoksille2. Näytteenotto- ja
analyysimenetelmistä on pidetty seminaareja, ja
menetelmien kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi on
asetettu tutkimuslaitosten yhteistyöryhmät. Kohde
tutkimusmenetelmistä laaditaan julkaisu.

4. Kemikaalien maaperäkäyttäytymisen perusilmiöt
Kirjallisuuskatsauksessa on arvioitu erityisesti
orgaanisten kemikaalien sorptioon ja liajoamiseen
maaperässä vaikuttavia kvantitatiivisia fysikaalis
kemiallisia ja mikrobiologisia tekijöitä (kuva 1).

(5
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Kuva 1. Tolueenin mikrobiologisia hajoamisreittejä.
-> = sekä aerobisissa että anaerobisissa, ---> = aerobi
sissa, ...> = anaerobisissa oloissa havaitut reaktiot
ja > = kokeellisesti varmentamaton reaktio. Hajoavuus
denitrifioivissa oloissa m-ksyleenille adaptoituneessa
kolonnissa on osoitettu symbolein: o = hajoava, (o) =
liajoava ainoastaan tolueenin läsnäollessa, . = hajoama
ton3

5. Riskinarviointimenetelmät
Saastunejden maa-alueiden riskinarviointimenetelmiä
on analysoitu suppeasti’. Kokonaisvaltaisen arvioin
nin menettelyä on hahmoteltu yleispiirteisesti4 ‘5.

Jatkossa keskitytään toksikologisten riskien kvanti
tatiivisen arvioinnin perusteisiin ja eräisiin mene
telmiin. Niitä pyritään selostamaan laajasti hank
keen loppuraportissa vuonna 1992.
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6. Kunnostusmenetelmät
Perusteellisessa katsauksessa on tarkasteltu ja
arvioitu saastuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja
muun teknisen riskienhallinnan menetelmiä ja kunnos
tusprosessin kokonaisuutta6. Jatkossakin keskitytään
kunnostusmenetelmien kokonaisvaltaiseen arviointiin.

7. Kansainvälinen tiedonsiirto
Ulkomaisen teknis-tieteellisen tiedon siirtoa
toteutetaan mm. seuraavissa yhteyksissä:
- alan kirjallisuuden hankinta ja arviointi
- Pohjoismainen yhteistyö (Nordiska Ministerrådet)
- yhteydet ulkomaisiin tutkimusyksiköihin
- osallistuminen alan kokouksiin
- analytiikan yhtenäistämisen yhteistyö (ISO).

Lisätiedot: Timo Ässmuth, ttt, puh. 4028 250

Kirjallisuutta:
1Assmuth. T.. Läperi. 0.. Strandberg. T. • & Suokko. T. 1990. Saastuneiden maa-
alueiden kartoitusmenetelmät. Helsinki. ympärlstöministeriö. 122 s. YM/YSO, sarja
0 88. ISBN 951-47-2138-1. ISSN 0784-8153.

2Assmuth. 1.. .Youtti, A., Strandberg. T. & Poutanen. H. 1991. Saastuneiden maa-
alueiden tutkimus ja arviointi vesien- ja ymparistöntutkimuslaitoksessa sekä
suomalaiset analyysivalmiudet. Pelkonen, M. (toim.) Toinen jätehuollon tutkimusse
minaari 1991. Otaniemi, Teknillinen Korkeakoulu. TKK:n vesihuoltotekniikan julk.
9. S. 148—156. ISBN 951—22—0516—5. ISsN 0785—3432.

3setälä. A. & Assmuth. 1. 1990. Kemikaalien käyttäytyminen maaperässä. Helsinki.
vesi-ja ympäristöhallitus. 69 s. Vesi— ja ympärlstöhallituksen monistesarja nro
273. ISBN 951-47—3057-7. ISSN 0783-3288.

4Assmuth. T. 1989. A methodological framework for the assessment of environmental
risks from contaminated soil. Kemia-Kemi. vol. 16. no. 108. p. 1103.

5ssmuth, T. & Melanen. M. 1990. Methodological and policy-related problems and
opportunities in the assessment of rieks from contaminated soi; sites. Zfrm. K.L.
& Mayer. J. (toim.) Envirotech Vienna 1989. Essen, Westarp Wissenschaften. Proc.
lst Int. ISEP Conf. Envirotech 89. Wien. 20. —22.1989. Session 3. S. 158-172. ISBN
3—89432—009—5.

6Jeltsch. U. 1990. Saastuneiden maa-alueiden kunnostus. Helsinki. vesi- ja ympä
ristöhallitus. Vesi- ja ympärfstöhallitukszen julkaisuja A 44. 178 s. ISBN 951—47—
3319—3. ISSN 0786-9592.
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KÄÄTOPÄIKKOJEN ONGELMAJÄTTEIDEN YMPÄRI STÖVAIKUTUKSET
JA -RISKIT - KOKONAISUUTENA PIENEHKÖJÄ MUTTA PAIKALLI
SESTI MERKITTÄVIÄ JA YHÄ VAROVAISUUTTA EDELLYTTÄVIÄ

VYL:ssa v. 1986 - 90 tehty viisivuotinen riskikaato
paikkatutkimus on osa ympäristöministeriössä aloitettua
työtä Suomen kaatopaikkojen riskien selvittämiseksi.
Tutkimus1’2 kohdistui noin 40 kaatopaikkaan. Ne edusta
vat lähinnä suurehkoja kunnallisia kaatopaikkoja,
joille on arvioitu viedyn runsaasti ongelmajätteitä.
Tutkimuksessa keskityttiin kaatopaikkavesien laatuun.
Osassa kohteita mitattiin myös jätetäytön, jätteen
sisältämän veden, kaatopaikkakaasun, vesistön,
sedimenttien, pohjaveden ja maaperän laatua.

Kaatopaikkojen sisällä haitta-aineiden pitoisuudet
olivat useimmiten verrattain pieniä. Eräissä jätenäyt
teissä mitattiin kuitenkin esimerkiksi raskasmetalleja
huomattavina pitoisuuksina. Pitoisuuksien väheneminen
jätteestä kaatopaikkavesiin vaihteli kohteiden ja
aineiden välillä (kuva 1). Aineiden leviämistä edistää
kaatopaikkojen vaatimaton perustamis- ja lioitotapa.

Kaatopaikoilta valuvissa vesissä haitta-ainepitoisuu
det olivat samaa luokkaa kuin muissa suomalaisissa
kaatopaikkatutkimuksissa, mutta pienempiä kuin monissa
ulkomaisissa tutkimuksissa. Enimmillään pitoisuudet
ylittivät monisatakertaisesti myrkylliseksi tunnetun
pitoisuuden, yleensä tosin pienissä virtaamissa.

Kuva 1. Eräiden haitta-aineiden pitoisuuksien vaihettu
minen kaatopaikkaj ätteestä kaatopaikkavesiin.
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Kaatopaikkavedet olivat yleensä akuutisti myrkyllisiä
vesikirpuille. Perimämyrkyllisyys bakteeritestissä oli
samaa luokkaa kuin eräissä humuspitoisissa klooratuissa
juomavesissä. Kaatopaikkavesien haitta-aineet ja niiden
muuntumistuotteet voivat vahvistaa toistensa vaikutuk
sia, kertyä eliöihin ja aiheuttaa kroonisia haittoja.

Arvioitu kuormitus tutkituilta kaatopaikoilta valuvissa
vesissä oli yleensä pieni verrattuna teollisuuden
jätevesien vesistökuormitukseen. Myös karkeasti arvioi
tu koko maan kunnallisten kaatopaikkojen vesistökuormi
tus oli vain kymmenesosia tai sadasosia teollisuuden
kuormituksesta useimpien niiden aineiden osalta, joista
on vertailutietoja. Paikallisesti kaatopaikan kuormitus
saattaa olla paljonkin merkittävämpi.

Polij avesiä muodostuu useimmilla kaatopaikka-alueilla
melko vähän ja ne purkautuvat pintavesiin lähellä
kaatopaikkaa. Haitta-aineet eivät tällöin leviä
helposti pohjavesissä. Monien kaatopaikkojen lähei
syydessä todettiin pohjavesien likaantumista. Aiheutuva
terveysriski on yleensä pieni, koska harvat tutkimus-
kohteet sijaitsevat tärkeillä pohjavesiesiintymillä.
Suomessa on muutamia kymmeniä kaatopaikkoja pohjaveden
ottamoj en lähellä. Kaatopaikkojen pohj avesivaikutuksia
ei vielä tunneta hyvin; likaantuminen voi lisääntyä
maaperän pidätyskyvyn ylittyessä ja jatkua pitkään.

Kaatopaikoilla syntyvässä kaasussa mitattiin useita
haitta-aineita. Pitoisuudet alittivat yleensä työilman
laatunormit, ja pienevät edelleen ulkoilmassa. Eräiden
haitta-aineiden karkeasti arvioitu kuormitus kaatopaik
kakaasussa oli suurempi kuin kaatopaikkavesissä, mutta
ilmeisesti pienempi kuin päästöt ilmaan teollisuudessa.
Varsinkaan teollisuuskaatopaikkojen päästöjä ilmaan ei
vielä tunneta riittävästi. Kaatopaikkakaasu voi aiheut
taa räjähdysvaaran jätteen läheisissä rakenteissa, ja Qvahingoittaa ilmakehää. Kaatopaikoista voi lisäksi
aiheutua ilmahaittoja pölyn ja tulipalojen takia.

Lisätutkimuksia edellyttävät kaatopaikkoj en taudin
aiheuttaj aeliöt ja kaasupäästöt, pitkäaikaisvaikutukset
ekosysteemeihin, työhygienia, pohj avesien pilaantumis
ilmiöt ja kunnostustekniikka. Eräitä aineita on syytä
tutkia lähemmin. Koska kaikkia riskitekijöitä ei vielä
tunneta, on kaatopaikkojen käytössä syytä noudattaa
varovaisuutta. Riskejä vähennetään suunnittelulla,
hoidolla, tarkkailulla ja kunnostuksella.

Lisätiedot: Timo Ässmuth, ttt, puh. 4028 250
Tapio Strandberg, ttt, puh. 5089 435
(tai 69511)
Helena Poutanen, ttt, puh. 5089 437
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‘Assmuth. T., Poutanen. H.. Strandberg. T.. Melanen. M.. Pentti1. 9. 8 Kalevi. K.

1990. Kaatopaikkojen ongelmajätteiden ympäristövaikutukaet - riskikaatopalkkatut—
kimuksen pääraportti. Helsinki. vesi- ja ymparistöhallitus. 211 s. Vesi- ja ympä
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lituksen monistesarja nro 297. ISBN 951—47—4118—8. ISSN 0783—3288.

ÖLJYISEN MAAN JA JÄTTEEN MIKROBIOLOGINEN PUHDISTUS

Viime aikoina on keskusteltu paljon öljyisen maan ja
j ätteen käsittelyyn liittyvistä ympäristönäkökohdista.
Öljyisen jätteen polttoa on usein kritisoitu siinä
syntyvien myrkyllisten yhdisteiden vuoksi. Lisäksi
poltto on verrattain kallis käsittelymenetelmä. Vanhas
taan yleisesti käytetty öljyisen maan läjitys kaatopai
koille on vastaavasti hyvin tehoton menetelmä. Lisäksi
ympäristön saastuminen on siinä usein ilmeistä, mikä
käy ilmi päivälehdissä raportoiduista tapauksista,
jolloin vanhoille kaatopaikoille ajettu öljyinen maa on
ajan kuluessa saastuttanut tai on ollut vähällä saastut
taa alueen pohjavedet. Sen sijaan öljyistä maata ja
jätettä voidaan puhdistaa hyvin suunnitelluilla ja
asianmukaisesti hoidetui ila mikrobiologisilla menetel -
millä, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja halpoja.
Mikrobiologiset menetelmät ovat myös verrattain yksin
kertaisia suorittaa. Tällä hetkellä olevia menetelmiä
voitaisiin soveltaa yleisesti öljyisen maan ja jätteen
puhdistamiseen Suomessa. Mikrobiologisten menetelmien
kehitystä ja käytäntöön soveltamista ovat hidastaneet
alalla vallitsevat asenteet ja ennakkoluulot. Biotekni
set menetelmät vastaavat tulevaisuuden haasteisiin.

Öljyn huilivetyjä hajottavia mikrobeja on kaikkialla
luonnossa. Suurimmalla osalla maan mikrobeja on ainakin
jonkinlainen kyky hajottaa öljyn huilivetyjä. Luonnon
omaa mikroflooraa voidaan erinomaisesti käyttää hyväksi
öljyn saastuttamia alueita puhdistettaessa. Öljyn
hajotusta voidaan vielä tehostaa säätämällä maan fysi
kaalisia ja kemiallisia olosuhteita suotuisiksi biologi
selle liajoamiselle. Lisäksi saastuneeseen maahan voi
daan lisätä hajotusta kiihdyttämään öljyä ravintonaan
käyttäviä tai sitä muuten hajottavia mikrobeja.
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Öljyisen maan ja jätteen mikrobiologiset puhdistus
menetelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: peltokäsitte
lyyn ja kompostoinnin sisältäviin on site -menetelmiin,
itse onnettomuuspaikalla tehtäviin in situ -menetelmiin
ja bioreaktoreihin, missä öljyinen maa puhdistetaan
suljetussa tilassa, hyvin kontrolloiduissa olosuhteissa.

Suomen ilmasto-olosuhteisiin hyvin sopiva öljyisen maan
ja jätteen mikrobiologinen käsittelymenetelmä on kompos
tointi. Kompostoitumista on todettu tapahtuvan myös
läpi talven. Kompostointi on oikein hoidettuna ympäris
töystävällinen menetelmä, jossa ympäristönäkökohdat
voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi
se on esimerkiksi polttoon verrattuna halpa menetelmä.
Yksinkertaisimmillaan kompostointimenetelmä on auma,
jota on tarpeen vaatiessa ilmastettava ja kasteltava.
Ravinteiden, erityisesti typen ja fosforin lisäämisen
aumoihin on todettu kiihdyttävän mikrobiologista öljyn 0hajotusta. Öljynjalostamoiden paljon käyttämään öljyi
sen jätteen peltoon levittämiseen (peltokäsittely)
verrattuna voidaan kompostoinnissa ympäristönäkökohdat
ottaa vielä tarkemmin huomioon, lisäksi käsittelyaika
on siinä lyhyempi ja tilan tarve pienempi.

Mikrobiologiset in situ -menetelmät maalla tai merellä
tapahtuneissa öljyonnettomuuksissa ovat vielä kehitteil
lä olevaa teknologiaa. Keski-Euroopassa mikrobiologi
silla in situ -menetelmillä on joissain tapauksissa
puhdistettu tehokkaasti mm. helposti haihtuvilla öljyn
huilivedyillä saastuneita maita. Suomessa menetelmien
käyttöä rajoittavat ilmasto-olosuhteet. Meillä ei
toistaiseksi ole tehty vielä yhtään mikrobiologista in
situ -kunnostusta. Merialueilla tapahtuneissa öljy
onnettomuuksissa toistaiseksi vielä ainoa mikrobiologi
nen menetelmä on mekaanisesti merestä kerätyn öljyjät
teen kompostoiminen maalla.

Bioreaktorit ovat myös tulevaisuuden sovellutuksia
saastuneen maan pulidistuksessa. Bioreaktoreissa hyvin
kontrolloiduissa olosuhteissa jätteen käsittelyaika on
lyhyt. Lisäksi bioreaktoreiden avulla päästään vielä
puhtaampiin lopputuotteisiin. Menetelmän kehittämistä
ja soveltamista käytäntöön hidastaa reaktoreiden kal
leus.

Lisätiedot: Jaana Pasanen, Suunnittelukeskus Oy,
puh. 15641
Juha-Pekka Hirvi, vet, puh. 4028 236

Kirjallisuutta:
Pasanen. J. 1991. öljyisen maan ja jtteen mikrobiologinen puhdistus. Vesi- ja

ympilristbhallituksen julkaisuja — sarja A, 76 s. (painossa).
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PORVOON3OEN KUORNITUSSELVITYS

Helsingin vesi- ja ympäristöpiirissä vuosina 1988-91
tekeillä ollut Porvoonjoen kuormitusselvitys on valmis
tunut. Työ alkoi v. 1988 ympäristöministeriön aloit
teesta, ja siinä olivat mukana kaikki Porvoonjoen
valuma-alueen kunnat, vesi- ja ympäristöpiiri, vesi- ja
ympäristöhallitus sekä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien-ja ilmansuojeluyhdistys.

Työssä selvitettiin Porvoonjoen kokonaiskuormitus
fosforin, typen ja kiintoaineen osalta sekä eri kuormi
tuslähteiden osuus kokonaiskuormituksesta. Selvityksessä
esitettiin lisäksi toimenpidesuosituksia kullekin
kuormittaj ataholle vesistökuormituksen vähentämiseksi.
Haj akuormitusta arvioitiin sekä kirj allisuustietoj en
perusteella että sivu-uomista otettujen vesinäytteiden
avulla. Joen pääuoman tilaa tarkasteltiin lähinnä
velvoitetarkkailutulosten perusteella. Kuormitusselvi
tyksen osana alueella tehtiin myös laaja karjatalous
kysely sekä pienkuormittajaselvitys. Joen hydrologisten
tietojen ja vedenlaatu- ja kuormitustietojen perusteel—
la tehtiin hydrologian toimistossa Porvoonjoen virtaus
vedenlaatumalli, jonka avulla arvioitiin joen fosfo
ripitoisuuden muutoksia erilaisilla kuormituksen vä
henemisvaihtoehdoilla.

Koko Porvoonjoen vesistön fosforikuormitukseksi arvioi
tiin noin 100 t/a, typpikuormitukseksi noin 1500 t/a ja
kiintoainekuormitukseksi 20 000-40 000 t/a. Suurimmat
kuormituslähteet ovat karjatalous, peltoviljely ja
yhdyskuntaj ätevedet. Maatalouden yhteenlaskettu osuus
fosforikuormituksesta on 50-60 % ja typpikuormituksesta
30-40 %. Yhdyskuntajätevesien osuus fosforikuormasta on
noin 15 % ja typpikuormasta 30-40 %. Luonnonhuuhtoutuman
osuus fosforin ja typen ainevirtaamista on noin viiden
nes.

Maatalous ja yhdyskuntajätevedet kuormittavat jokea eri
tavalla ja eri aikoina. Maatalouden kuormitus ajoittuu
ylivirtaamakausiin, ja pelloilta huuhtoutuva fosfori on
suurelta osin kiintoaineeseen sitoutunutta. Porvoonjoen
valuma-alueesta on peltoja 31 %. Yhdyskuntajätevesien
virtaama on melko tasainen kautta vuoden, joten niiden
vaikutus näkyy selvimmin alivirtaamakausina. Porvoonjoen
yläjuoksulle johdetaan Hollolan, Lahden, Nastolan ja
Orimattilan jätevedet, joten myös yhdyskuntajätevedet
kuormittavat vesistöä tuntuvasti.

Vedenlaatumallilla saatujen tulosten mukaan joen kuor
mitusta tulisi vähentää merkittävästi, jotta veden laatu
pääuomassa paranisi nykyisestä (välttävä-huono). Mikäli
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peltoviljelyn aiheuttama kuormitus vähenisi puoleen,
karjatalouden kuormitus loppuisi kokonaan ja jätevesien
pulidistuksessa käytettäisiin parasta mahdollista tek
niikkaa, jokiveden laatu kolienisi tyydyttävään luok
kaan. Joen virkistyskäyttömahdollisuuksien lisäämiseksi
tulisi vähentää myös yhdyskuntien jätevesien, karjata
louden ja liaja-asutuksen aiheuttamaa hygieenistä hait
taa.

Lisätiedot: Eija Lehtonen, Hevy, puh. 5089 260
Sirpa Penttilä, 1-levy, puh. 5089 272

Kirjallisuutta:

Lehtonen. E. & PenttilH. S. (toim.); Porvoonjoen kuormitusselvitystyöryhmä 1991. Porvoonjoen
kuormitusselvitys. Vesi- ja ymparistöhallinnon julkaisuja - sarja A 68. Vesi— ja ympäristöhal
litus. Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri. 179 s.

Karjalainen. H. (toim.) 1991. Elävä Porvoonjoki — Ihmisen toiminnan vaikutus Porvoon]okeen.
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri. 32 s.
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RÄSKÄSMETALLIEN NÄYTTEENOTTO LUONNONVESISTÄ

Tutkimuksessa vertailtiin erilaisia raskasmetallien
näytteenottomenetelmiä seurantatulosten luotettavuuden
parantamiseksi. Näytteenoton kohteiksi valittiin kolme 0kuormitukseltaan ja hydrologialtaan erityyppistä Etelä-
Suomen jokea: Karjaanjoki, Kokemäenjoki ja Vantaanjoki.
Lisäksi näytteitä otettiin kuormittamattomasta metsä
järvestä. Työ toteutettiin kokeilemalla erilaisia näyt
teenottimia, joilla otettujen näytteiden raskasmetalli
pitoisuuksia verrattiin suoraan näytepulloon otettujen
näytteiden pitoisuuksien kanssa. Kokeiltavina olivat
tefionoitu Hydro-Bios -noudin, sekä tavallinen että
tefionoitu Ruttner-noudin ja Kymen vesi- ja ympäris
töpiirissä kehitetty metalliton Vanhatalo-noudin. Näyt
teenotossa ja näytteiden käsittelyssä kiinnitettiin
erityistä huomiota huolelliseen työskentelyyn konta
minaation välttämiseksi.

Menetelmiä verrattiin Kruskalin-Wallisin yksisuuntaisel -
la varianssianalyysillä. Menetelmä, jossa vesinäyte
otettiin suoraan pulloon, näytti olevan luotettavin. Hy
dro-Bios -noutimella otetuissa näytteissä ei havaittu
huomattavia eroja verrattuna suoraan näytteenottoon.
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Myös Vanhatalo-noutimella saatiin suhteellisen luotet
tavia näytteitä. Sen sijaan tavallisella Ruttner-nou
timella otettujen näytteiden kuparipitoisuudet olivat
usein selvästi kohonneita. Myös sinkki, lyijy ja eräissä
tapauksissa kromi erottuivat Ruttnerilla otetuissa
näytteissä suurempina pitoisuuksina suoraan näytteenot
totapaan verrattuna. Kuparia, sinkkiä ja kromia on
Ruttner-noutimen metalliosissa ja näitä metalleja voi
irrota noutimesta veteen näytteenoton aikana. Tefionoin
ti ei parantanut riittävästi Ruttnerin käyttökelpoi
suutta raskasmetallinäytteenotossa.

Vantaanjoessa, jossa oli tutkituista kolmesta joesta
suurin kiintoainepitoisuus ja voimakkaimmat virtaaman
vaihtelut, raskasmetallipitoisuudet vaihtelivat aj alli
sesti yhtenevästi kiintoaineen kanssa. Kokemäenjoessa,
jonka virtaama on suuri, ei ollut nähtävissä yhteyttä
kiintoaineen ja raskasmetallipitoisuuksien välillä.
Karjaanjoessa, jossa oli verrattain pieni virtaama ja
kiintoainepitoisuus, raskasmetallipitoisuudet vaihteli
vat jokseenkin yhtenevästi virtaaman kanssa.

Raportin lopussa on esitetty ohjeet luonnonvesien ras
kasmetallinäytteenoton järjestämisestä.

Lisätiedot: San Antikainen, vet, 4028 314

Kirjallisuutta:
Antikainen, S. . Smolander, U., Pitkänen, H. ja Järvinen. 0. 1990. Näytteenotto—
aenetelmän luotettavuus luonnonvesien raskasmetalliseurannassa. Vesi- ja ympäris
töhallinnon julkaisuja - sarja A 63. 45 s. ISBN 951-47-3736-9. ISSN 0786—9592.
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HÖYTIÄISEN ALUEELLE VEKSI JA VESIENSUOJELUOPÄS

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirissä on valmistu
nut VEKSI-raportti, jossa on selvitetty Höytiäisen
reitin vesistöalueen tilaa sekä alueen vesistöjen veden
laatuun vaikuttaneita tekijöitä vuosina 1978-l990.
Raporttiin on koottu perustiedot valuma-alueesta, vesis
töistä sekä kuormittavista tekijöistä. Vesistöjen tilaa
ja laadullista käyttökelpoisuutta on arvioitu vedenlaa
tutietojen pohjalta. Lopuksi on tarkasteltu vesistöalu
een tilan kehitysnäkymiä lähitulevaisuudessa sekä ker
rottu keinoista, joilla vesistöihin joutuvaa kuormitusta
voidaan vähentää.



16

Höytiäisen reitin vesistöalue sijaitsee pääosin Polvi
järven, Kontiolahden ja Juuan kuntien alueilla. Sen
kokonaispinta-ala on 1460 km2 ja järvisyys 21,5 %.
Pellon osuus on 11 %, metsän 65 % ja suon 24 % maa
alasta.

Valtaosassa alueen vesistöjä ravinnekuormitus on peräi
sin hajakuormituksesta: maa- ja metsätaloudesta sekä
haja- ja loma-asutuksesta. Pistemäistä jätevesikuormi
tusta kohdistuu Höytiäiseen (3 yhdyskuntien jäteveden
puhdistamoa) sekä Kiskonjoen vesistäalueella sijaitse
vaan Kukkaropuroon (vuolukivilouhoksen kuivatusvedet).
Höytiäisen purku-uomassa sijaitsee voimalaitos, jonka
tarpeisiin yläpuolisen altaan vedenkorkeutta säännöstel
lään. Höytiäisen vedenkorkeutta on laskettu vuonna 1859
noin 9,5 m.

Raportointialueen vesistöt ovat yleensä melko kirkkaita.
Kiskonjoen vesistöalueella (4.84) vesistöille sen sijaan
on tyypillistä veden korkea väriluku sekä matalat pH:n
ja alkaliniteetin arvot. Korkea väriluku johtuu suuresta
humuksen ja/tai raudan määrästä. Lisäksi useissa järvis
sä esiintyy kerrostuneisuuskausina, etenkin talvella,
alusvedessä hapen vajausta orgaanisen aineksen hajoa
misen seurauksena.

0

0

Jätevesien aiheuttamaa veden laadun heikkenemistä on
todettu mm. Kukkaropurossa sekä ajoittain eräissä Höyti
äisen matalissa lahdissa. Maatalouden vaikutus on ollut

Kuva 1. Höytiaisen reitin vesistöalue ja vesistöosa
alueiden purkautumissuunnat.
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havaittavissa erityisesti Höytiäisen Kaijanlalidessa,
Rauanlahdessa ja Ruvaslahdessa. Säännöstelyn haitat
ovat ilmenneet lähinnä kalataloudellisina vahinkoina.

Höytiäiseen kolidistuvaksi ravinnekuormitukseksi on arvi
oitu fosforin osalta 30 t/a ja typen osalta 530 t/a.
Yli puolet fosforikuormasta tulee hajakuormituksena
lähivaluma-alueelta ja kolmasosa Höytiäiseen laskevien
jokien mukana. Typpikuormasta kolmasosa tulee jokien
mukana, kolmasosa lähivaluma-alueelta ja vajaa kolmasosa
sateen mukana laskeumana. Pistemäinen kuormitus on
muuhun kuormitukseen verrattuna määrällisesti vähäinen.
Paikallisesti sen merkitys on kuitenkin ollut ajoittain
suuri. Kuormituksen vähentämiseksi Kontiolahden kirkon
kylän ja Kontioniemen jätevedet tullaan lähitulevaisuu
dessa johtamaan Joensuun kaupungin puhdistamolle.
Valtaosa raportointialueen vesistöistä kuuluu käyttö
kelpoisuudeltaan joko erinomaiseen (1) tai hyvään (II)
luokkaan. Alueen joet ovat käyttökelpoisuudeltaan yleen
sä tyydyttäviä (III). Höytiäisen osuus on 93 % luokitel
lusta vesipinta-alasta. Huonoimpaan luokkaan (V) kuulu
via vesistöjä ei tähän saakka kerätyn havaintomateriaa
lin perusteella ole. Vesistöjen virkistyskäyttöluokka
on yleensä sama kuin kunkin vesistön yleisluokka.

Höytiäinen on veden laatunsa, kalastonsa ja keskeisen
sijaintinsa ansiosta yksi Pohjois-Karjalan tärkeimmistä
vesistöistä. Sen eteläisellä selkäalueella vesi on kir
kasta ja niukkaravinteista ja sopii erinomaisesti vaati
vaankin käyttöön. Järven pohjoisosien matalat lahdet
ovat humuspitoisia ja paikoin rehevöityneitä. Rehevöity
mistä osoittavat mm. verkkojen limoittuminen ja ranta-
alueilla todetut voimakkaat leväkasvustot. Veden laadun
turvaamiseksi Höytiäiseen kohdistuvaa kuormitusta on
tarpeen vähentää. Erityisesti hajakuormitusta, siis
maa- ja metsätalouden sekä haja- ja loma-asutuksen
vesistökuormitusta, tulisi vähentää.

Höytiäisen vesiensuojelusta on laadittu myös opas2, joka
valmistui joulukuussa 1990 eri tahojen yhteistyönä.
Oppaassa kerrotaan Höytiäisestä ja siihen kohdistuvasta
ravinnekuormituksesta sekä keinoista, joilla jokainen
voi omalta osaltaan vähentää Höytiäiseen kohdistuvaa
kuormitusta. Se on jaettu tammikuussa 1991 jokaiseen
talouteen Höytiäisen rannoilla. Alkukesästä opas posti
tetaan myös alueen loma-asukkaille.

Lisätiedot: Paula Mononen, PKvy, puh. 973-141 2719

Kirjallisuutta:
‘Mononen, P. 1991. Höytiälsen reitin vesistöalueen tila ja siihen vaikuttaneet
tekijät v. 1978-1990. Helsinki, vesi- ja ympäristöhallitus. 136 s. Vesi- ja ympä
ristöhallituksen monistesarja nro 296.

2aöytiälnen. 1990. Joensuu, Pohjois-karjalan vesi— ja ympäristöpiiri. 16 s. Ve
siensuojeluopas. ISBN 951—47—3734—2.
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TULOSSA

YHDYSKUNTIEN JÄTEHUOLLON METÄLLIVIRTOJEN TUTKIMUS KÄYN
NISTETTY

Metallit ovat uusiutumattomia ja ehtyviä luonnonvaroja.
Monien metallien nykyisin tunnettujen varojen ennus
tetaan loppuvan lähivuosikymmeninä. Teollisuudessa,
liikeyrityksissä, kotitalouksissa ja maataloudessa ym.
syntyvä metallijäte on siksi arvokkaimpia jätelajejamme.
Teollisuudessa syntyvät metallijätteet käytetäänkin jo
tehokkaasti hyödyksi.

Muu kiinteä metallijäte, joka koostuu pääasiassa romuau
toista ja -koneista, kodinkoneista, erilaisista purkeis
ta ja astioista sekä paristoista, hyödynnetään vielä
puutteellisesti. Jätevirrasta erotellaan jossain määrin
romuautoja, akkuja, kylmäkoneita ja paristoja. Muun
metallijätteen erilliskeräilyä on viime vuosina kokeiltu
muutamassa maamme 20 kierrätyskeskuksesta. Paitsi ar
vokkaita raaka-aineita useat metallit ovat myös hyvin
haitallisia ympäristölle. Niiden virtojen hallinta on
siten tärkeää haittojen estämiseksi. Tämä onkin ollut
perusteena mm. paristojen ja akkujen hyötykäytön tehos
tamiselle.

Nyt käynnistetyssä tutkimuksessa selvitetään kiinteiden
ylidyskuntajätteiden (kotitalouksien, liike- ja toimisto-
kiinteistöjen sekä maatalouden jätteiden) hyödyntämis
kelpoisten ja haitallisten metallien määriä kirjallisuu
den ja tuonti-, tuotanto- ym. tilastojen perusteella
sekä seuraamalla kolmen kunnan jätevirtoja. Lisäksi
tarkastellaan metallijätteille ulkomailla kehitettyjä
hyödyntämistapoja. Tulosten perusteella voidaan lajitte
lua ja erilliskeräilya jatkossa kohdentaa hyödynnettävi
en ja haitallisten metallien mahdollisimman tehokkaaksi
poistamiseksi, sekä vertailla erilaisten jätteenkäsitte
lyvaihtoehtojen ympäristö- ym. vaikutuksia.

Tutkimus avaa osaltaan VYL:n jätehuoltotutkimukseen
uusia, jätteiden välientämisen ja hyötykäytön näkökulmia.

Lisätiedot: Helena Poutanen, ttt, puh. 5089 437

j1
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JÄTEVESILIETTEEN HAITTA-AINEIDEN TUTKIMUS

Jätevedenpuhdistamoilla syntyy vuosittain miljoona kuu
tiometriä lietettä eli noin 100 grammaa kuiva-ainetta!
asukas/vrk. Puhdistamoliete sisältää runsaasti orgaa
nista ainesta ja kasviravinteita. Lietteen hyödyntä
misaste on ollut hyvä verrattuna moniin jätelajeihin.
Puolet lietteestä on hyödynnetty maataloudessa ja nel
j ännes viherrakentamisessa. Puhdistamolietteet sisältä
vät myös haitallisia aineita kuten raskasmetalleja ja
orgaanisia epäpuhtauksia.

Puhdistamolietteen maatalouskäytön aiheuttamat ympäris
tövaarat on tiedostettu ja useissa maissa mm. Suomessa
lietteiden käyttöohjeita on tiukennettu. Ohjeissa on
rajoitettu seitsemän raskasmetallin pitoisuuksia.
Keskeisin riskitekijä on kadmium.

Lietteiden metallipitoisuuksia on määritetty pitkään,
mutta määritystulosten luotettavuutta ei tunneta.
Uudet ohjeet metallipitoisuuksista ovat niin tiukat,
että pienetkin erot määritystuloksissa voivat ratkaista
kelpaako liete viljelykäyttöön. Lietteiden haitta
aineprojektin tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää
lietteiden meta1iana1ytiikkaa. Keväällä 1991 on jär
jestetty lietteiden raskasmetallien vertailututkimus
analytiikan ja menetelmäerojen kartoittamiseksi. Suurin
osa vastauksista on jo tullut ja tulosten tarkastelu on
parhaillaan käynnissä.

Puhdistamolietteen mukana viljelymaahan joutuvia or
gaanisia haitta-aineita on tutkittu Suomessa vasta
vähän. Saksassa pulidistamolietteestä on eristetty yli
300 orgaanista haitta-ainetta, joista 40 esiintyy sään
nöllisesti. Orgaanisten yhdisteiden rutiininomainen
määrittäminen on vaikeaa. Pitoisuudet ovat yleensä
hyvin pieniä, lähellä määritysrajaa. Orgaaninen analy
tukka on vielä vakiintumatonta: erityisesti helposti
haihtuvien ylidisteiden ja hyvin pienten pitoisuuksien
määrittäminen useiden aineiden seoksista on vaikeaa.
Projektimme tavoitteena on etsiä ja testata lietteille
sopivia orgaanisten ylidisteiden analyysimenetelmiä ja
pitemmällä tähtäyksellä käyttää niitä lietteiden laadun
seurannassa.

Lisätiedot: Anneli Joutti, ttt, puh. 5089 434
Kirsti Kalevi, ttt, puh. 5089 438

ii
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JÄTEÄLUEIDEN KAASUN TUTKIMUS

Kaatopaikalla muodostuu jätetäytön hapettomissa olosuh
teissa biologisten prosessien tuottamaa kaatopaikka
kaasua, jonka pääkomponentit ovat metaani ja huilidiok
sidi. Aikaisemmin on kaatopaikoille viety paljonkin
teollisuusjätteitä ja liuottimia, jotka saattavat muo
dostaa joko sellaisenaan tai reagoidessaan jätetäytössä
myrkyllisiä ylidisteitä, jotka esiintyvät kaasussa pieni
nä pitoisuuksina (noin 1-2 %).

Teknillisessä tutkimustoimistossa suoritettavassa kaksi
vuotisessa tutkimuksessa kartoitetaan jätealueilta
hailituvien orgaanisten yhdisteiden esiintymistä ja
kehitetään näiden analytiikkaa Suomessa. Haitta-aineista
pyritään määrittämään lyhytketjuiset klooratut huilive
dyt, yleisimmin käytetyt liuottimet ja freoneita mahdol
lisuuksien mukaan. Näitä ylidisteitä on tutkittu äsket
täin valmistuneen riskikaatopaikkaprojektin eräissä
kohteissa esitutkimuksen luonteisesti.

Kohteena on 6 kaatopaikkaa Etelä-Suomesta. Kaasunäyt
teitä otetaan jätetäyttöihin asennetuista liavaintoput
kista ja kaivoista. Kohteissa suoritetaan kenttämittauk
sia kannettavalla liaitallisten kaasujen mittarilla,
jolla saadaan määritettyä kaasun happipitoisuus sekä
arviot rikkivedyn ja metaanin määristä. Äinespesifisillä
ilmaisinputkilla voidaan kentällä mitata joidenkin
liaitallisten yhdisteiden pitoisuuksia. Kentällä määrite
tään myös kaasun lämpötila, kosteus ja mahdollisesti
virtausmäärät.

Varsinainen näytteenotto laboratoriotutkimuksia varten
tapahtuu joko laminaattipusseihin tai kaasua imetään
näytteenottopumpulla adsorptioputkeen, joka sisältää
adsorbenttina joko Tenax-polymeeriä tai aktiivihiiltä.
Änalysointi tapahtuu laboratoriossa kaasukromatografi
sesti.

Riskikaatopaikkatutkimuksessa mitattuj en huilivetyj en
pitoisuudet olivat yleensä samaa suuruusluokkaa kuin
ulkomaisissa tutkimuksissa liavaitut. Vain kloroformin,
huilitetrakioridin ja 1,2-dikioorietaanin suurin keski
pitoisuus (ja maksimipitoisuus) ylittivät muiden tutki
musten vaihteluvälin. Kaasupitoisuudet alittivat myös
ympäristössä ja työympäristössä sallitut maksimipitoi
suudet.

Pelkästään vaarallisuus ihmiselle ei saa olla kriteerinä
kaatopaikkakaasun vaarallisuutta määriteltäessä, vaan
myös vaikutukset ilmakehään täytyy ottaa huomioon.
Kaatopaikkakaasu sisältää mm. kloorifluorihiilivetyj ä
eli freoneita ja muita kasvihuonekaasuja, joita on
tähän mennessä tutkittu erittäin vähän.

Lisätiedot: Kirsti Kalevi, ttt, puh. 5089 438
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KÄATOPÄIKKOJEN PINTÄKÄSITTELYJÄRJESTELMIEN TUTKIMUS

Suomen kaatopaikkojen lopettamisen yhteydessä tapahtuva
peittäminen on yleensä huonosti suunniteltu ja toteutet
tu ja lopetetut kaatopaikat eivät tässä suhteessa täytä
nykyaikaisen ympäristönsuojelun ja kaatopaikkateknolo
gian vaatimuksia.

Kaatopaikan lopettamisessa peitekerroksen tärkein teh
tävä on estää sadevesien imeytyminen jätteisiin ja sitä
kautta ympäristöön suotautuvien jätteiden kanssa koske
tuksessa olleen likaantuneen suotovesimäärän pienentämi
nen. Jätteeseen imeytyvän veden määrään vaikuttaa vuo
tuinen sademäärä, hailidunta, pinta- ja pintakerrosvalun
ta ja peitekerroksen materiaali.

Peitekerroksella on myös useita muita tehtäviä. Sen
tulee peittää jätteet näkyvistä, estää tuulta hajoitta
masta jätteitä ympäristöön, estää lintuja, hyönteisiä
ja rottia levittämästä jätteitä ympäristöön. Peitteen
tulee myös olla hyvä kasvualusta kasveille ja puille,
jolloin pintakerroksessa on oltava riittävä juurtumis
vyöhyke, jossa on myös vettä saatavilla. Peitekerroksi
en suunnittelussa on huomioitava myös kaasunliallinta.

Ihanteellinen kaatopaikan pinta siis on yksinkertainen,
luotettava, kestävä, vakaa, halpa, vaatii vähän ylläpi
toa ja on esteettisesti miellyttävä. Todellisuudessa
kuitenkin kaatopaikkojen pinnoissa havaitaan suuriakin
puutteita.

Nykyinen kaatopaikkojen jälkikäsittelyn huono taso
johtuu osittain sitä koskevien ohjeiden puutteesta.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on valmistella ohjeet
kaatopaikkojen lopettamisen yhteydessä tapahtuvan peit
tämisen tekniikkaan.

Lisätiedot: Jouko Saarela, ttt, puh. 6951 212
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MYRKYLLISET SINILEVÄT - KOLME ERILAISTA ESIMERKKIÄ

Tutkimuksessa selvitettiin sinileväkukintojen esiintymistä ja
myrkyllisyyttä Tuusulanjärvessä, Iltin Sääskjärvessä sekä Valkealan
reitin Haukkajärvessä, Rapojärvessä ja Rautjärvessä. Tuusulanjärvi
ja Sääskjärvi ovat matalia ja reheviä järviä. Tuusulanjärveen
johdettiin jätevesiä v. 1979 asti. Sääskjärvi on yksinomaan
hajakuormituksen rehevöittämä. Haukkajärvi ja muut Valkealan
reitin järvet ovat lievästi rehevöityneet hajakuormituksen seurauk
sena. Haukkajärvi on koko eteläisen Kymenlaakson vedenhankinnalle
tärkeä raakavesilähde tekopohjavettä varten. Näytteet kerättiin
Tuusulanjärvestä v. 1986, Sääskjärvestä v. 1985-1986, Haukkajär
vestä v. 1986-1987 sekä pari yksittäistä näytettä v. 1989- 1990
lisäselvityksiä varten. Rapojärven ja Rautjärven näytteet kerättiin
v. 1986.

Tuusulanj ärvessä Microcystis aeruginosa oli valtalaj ina sinileväku
kinnoissa elokuun puoliväliin asti, minkä jälkeen Äplianizomenon
flos-aguae syrjäytti sen. Änabaena flos-aguae, Änabaena spiroides
ja Microcystis viridis esiintyivät myös satunnaisesti kukinnoissa.
Sinileväkukintoj en myrkyllisyys vailiteli näytteenottokerroittain.
Ainoastaan maksamyrkyllisiä kukintoja todettiin. Mahdolliset
myrkylliset lajit olivat Microcystis aeruginosa, Änabaena fios
aguae ja Microcystis viridis.

Kesällä 1985 kaksi lehmää kuoli juotuaan Sääskjärvestä sinileväistä
vettä. Kohtalokkaaksi osoittautuneessa kukinnassa valtalajeina
olivat Änabaena circinalis ja Ä. lemmermannii. Kukinta todettiin
hermomyrkylliseksi ja myrkky anatoksiini-a:ksi. Sääskjärven
kukintanäytteet olivat hermomyrkyllisiä, kun Änabaena circinalis
oli valtalajina. Myrkyllisyys hävisi, kun valtalajiksi tuli
Äplianizomenon flos-aguae.

Kaikki Haukkajärvestä, Rapojärvestä ja Rautjärvestä v. 1986-1989
kerätyt sinileväkukintanäytteet (yhteensä 14 näytettä) olivat
liermomyrkyllisiä, ja myrkky oli kemiallisesti tuntematon lukuunot
tamatta yhtä Haukkajärven näytettä, jossa se oli anatoksiini-a:ta.
Poikkeuksen muodostaa kuitenkin yksi Haukkajärvestä kesällä 1990
kerätty näyte, joka oli maksamyrkyllinen. Kukinta muodostui
useimmiten useista sinilevälajeista: Änabaena lemmermannii,
Gomphosphaeria naegeliana sekä lisäksi Oscillatoria agardhui ja
Microcystis aeruginosa. Haukkajärvessäkin myrkyllisyys hävisi,
kun Äplianizomenon flos-aguae muodostui valtalajiksi.

Sinileväkukinnat olivat erilailla myrkyllisiä edellä kuvatuissa
tapauksissa. Kun kukinta oli myrkyllistä, se oli aina maksamyrkyl
listä Tuusulanjärvessä, kun taas Sääskjärvessä ja Haukkajärvessä,
Rapojärvessä sekä Rautjärvessä kukinta oli aina hermomyrkyllistä
lukuunottamatta yhtä edellä mainittua Haukkaj ärven maksamyrkyllistä
näytettä. Tuusulanjärvessä sinileväkukintojen myrkyllisyys lisäksi
vaihteli näytteenottokerroittain, mikä vaikeutti myrkyllisten
lajien selville saamista. Toisaalta Sääskjärvessä kukinta oli
myrkyllistä vain silloin, kun Anabaena circinalis oli valtalajina.
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Haukkajärvessä ja saman vesireitin muissa järvissä (Rapojärvessä
ja Rautjärvessä) todetut sinileväkukinnat olivat poikkeuksellisia
siinä mielessä, että hernomyrkyllisyyden aiheuttaja oli kemialli
sesti tuntematon yhdiste.

Huomionarvoista on myös se, että samanlaisesti myrkyllinen sinile
väkukinta saattaa levitä saman vesireitin eri järviin - esimerkkei
nä ovat Haukkajärvi ja muut tutkitut järvet samalla vesireitillä
sekä Sääskjärvi ja sen alapuoliset Villikkalanjärvi ja Säyhteenjär
vi, joiden sinileväkukinnoista on löydetty anatoksiini-a:ta
kuten Sääskj ärvestäkin.

Sinileväkukintoihin liittyvä myrkyllisyys on ongelmallista,
koska myrkyllisyys vaihtelee ja samanaikaisesti voi esiintyä
erilailla myrkyllisiä lajeja. Käytännössä sinileviin liittyvä
vaaran ennakointi on tärkeää vesistöjen virkistyskäytön kannalta
ja raakavesiläliteiden suhteen. Lisätutkimuksia tarvitaan kemialli
sesti tuntemattoman hermomyrkyn tunnistamiseksi, varsinkin koska
Haukkajärvi on tärkeä raakavesilähde. Paljon ponnisteluja tarvitaan
myös hajakuormituksesta johtuvan vesistöjen rehevöitymiskehityk
sen pysäyttämiseksi.

Lisätiedot: Marja Kauppi, Kyvy, puh. 951-276 3871
Maria Ekman-Ekebom, HY, puh. 90-191 2017
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TAPAHTUMIA

YMPÄRISTÖNSUOJELU SEKÄ UUDET JUOMA- JA JÄTEVEDEN KÄSIT
TELYMENETELMÄT - SEMINAARI

Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknisen
yhteistoimintakomitean Juoma- ja jäteven puhdistuksen
työryhmä järjesti yhdessä vesi- ja ympäristöhallituksen
ja Teknillisen korkeakoulun kanssa ympäristönsuojelua
sekä juoma- ja jätevedenkäsittelyä koskevan seminaarin
Otaniemessä 7. -9. 1991.

Seminaariin oli kutsuttu osanottajiksi alan asiantunti
joita sekä Suomesta että Neuvostoliitosta. Neuvostolii
tosta oli osanottajia useista eri kaupungeista mm.
Moskovasta, Viadimirista, Alma-Atasta, Jaroslavista ja
Ufasta. Suomalaiset osanottajat edustivat pääasiassa
erilaisia laitoksia ja virastoja mm. VTT:tä, Patentti-
ja rekisteriliallitusta, Vesi- ja ympäristöhallitusta,
Kunnallisliittoja, Suomen Kaupunkiliittoa, vesi- ja
viemärilaitoksia pääkaupunkiseudulta sekä konsulttitoi
mistoja.

Seminaarin avasi pääjohtaja Kaj Bärlund. Puheessaan hän
käsitteli vesiensuojeluyhteistyötä Suomen ja Neuvosto
liiton välillä sekä valmisteilla olevaa vesiensuojelun
toimintaohjelmaa. Puheessa tulivat esille myös Suomen
kansalliset tavoitteet vesiensuojelussa sekä juoma-ja
j äteveden käsittelyssä.

Neuvostoliittolaisten esitelmissä kuultiin mm., että
Venäjän federaation alueella on tänä vuonna otettu
koekäyttöön saastemaksu, joka kohdistuu kaikkiin likaa
viin laitoksiin. Maksun mahdollisesta päästöjä pienentä
västä vaikutuksesta ei vielä ollut tietoa. Juomaveden
hankinnasta ja puhdistuksesta Neuvostoliiton eri alueil
la kuultiin useita esitelmiä. Lisäksi esiteltiin jäte
vesien käsittelyn laite- ja prosessikehittelyn tulevai
suuden suuntauksia.

Suomalaiset esittelivät vesioikeudellisia lupia ympä
ristönsuojelun käytössä, Suomenlahden tilan viimeaikais
ta kehitystä, syksyllä 1990 tehtyjen tutkimusten perus
teella. Jäteveden puhdistuksen osalta käsiteltiin mm.
typen ja fosforin poistoa ja automatiikkaa. Juomaveden
liankinnan puolella aiheena oli pohjaveden suojelu ja
vesilaitosautomatiikka.



Seminaarin esitelmät on julkaistu vesi- ja ympäristöhal
lituksen monistesarjassa numerolla 299 suomeksi ja 299
R venäjäksi. Julkaisuja on maksutta saatavissa teknises
tä tutkimustoimistosta.

lisätiedot: Hannu Laikari, ttt, puh. 4028 255
Tuulikki Suokko, ttt, puh. 4028 258
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen
rakenne on: otsake (ISOILLÄ KIRJÄSIMILLÄ, iskevä,
lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjal
lisuusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjestys-
numeroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Kirjalli
suusviitteet laaditaan pienellä kirjasinkoolla. Selos
teet ja uutiset laaditaan WP:llä, pohja Tiedonvirta ja
lähetetään Terttu Halmeelle laserkirjoittimeen LÄSER R
500 N:o 20. Pohjana on valmiiksi ohjelmoitu rivitiheys
(tiheä 1. ykkösriviväli) ja marginaalit (sivumarginaalit

Q 3,5 cm, ylä- ja alamarginaalit 3 cm). Selosteen enim
mäispituus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta
tutkimuksesta 2 sivua

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 31.1., 15.5.,
15.9., 30.11. Vesi- ja ympäristöhallituksen sarjoissa
julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista
jätetään seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun
alkuperäiskäsikirj oitus ao. julkaisun toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja
ympäristöhallinnon yksiköistä lyhenteitä seuraavasti:

VYH = vesi— ja ympäristöhallinto VYL = vesien- ja ympäristön-
tai —hallitus tutkimuslaitos

VE = vesistöosasto hyt = hydrologian toimisto
vöt = vesistötoimisto vet • vesi- Ja ymparistön—
rat • rakennustoimisto tutkimustoimisto
VY = Vesien- ja ympäristönsuojelu- ttt = teknillinen tutkimustoimisto

osasto lab • tutkimuslaboratorio
vyt = vesien- ja ympärlstönsuojelu- Hevy = Helsingin vesi- Ja

toimisto ympäristäpiiri
knt = kuntatoimisto Tuvy = Turun vyp
tet = teollisuustoimisto Tavy = Tampereen vyp
kat = katseimustoimisto Kyvy = Kymen vyp
kem = kemikaaliyksikkö Mivy = Mikkelin vyp
YO • Yleinen osasto Kuvy = Kuopion vyp
oit oikeustoimisto PKvy PohJois-Karj.vyp
hat hallintotoimiato Vavy Vaasan vyp
tat taloustoimisto KSvy Keski-Suomen vyp
tht tietohallintoimisto Kovy Kokkolan vyp
sua • suunnittelusihteeristö Ouvy = Oulun vyp

Kavy = Kainuun vyp

Lavy • Lapin vyp

______

--

____

-—

______
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Vastaava toimittaja Pertti Seuna Vesien- jaympd

ristöntutkimus

laitos

PL 436

00101 Helsinki

puh. 7314 4184

Toimitussihteeri Terttu Halme Vesien- jaymp

ristöntutkimus

laitos

PL 250

00101 Helsinki

puh. 4028 262

Erikoistoimittajat Helena Poutanen puh. 5089 437

Pertti Heinonen puh. 4028 245

Anneli Joutti puh. 5089 434

Esko Kuusisto puh. 1929 565

Juha Kamari puh 4028 346

Tapio Lindholm puh. 6938 713

Matti Valve puh. 4028 253

“TIEDONVIRTA” on vesi- ja ympristöha1lituksen vesien
ja ympäristöntutkimuslaitoksen julkaisema moniste, joka
sisältää selosteita ja uutisia tutkimustuloksista,
uusista ja meneillään olevista tutkimusprojekteista
sekä muista ajankohtaisista vesi- ja ympäristöhallinnon
tutkimustoimintaan liittyvistä asioista.

ISSN 0787-4944
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YMPÄRISTÖYHTEISTYÖTÄ YLI ITÄRAJAN

Sosialistisen järjestelmän konkurssi on paljastanut
itään suuntautuneen ympäristöyhteistyön karun todelli
suuden. Sopii kysyä, miksi me suostuimme vuosikymmeniksi
todelliset ongelmat kieltävään, tehottomaan, hyödyttö
mään ja resursseja runsaasti vaativaan toimintaan.
Useimmiten tuo toiminta naamioitiin tutkimukseksi, mutta
palveli etupäässä vain neuvostovallan tiedehallinnon
nomenklatuuran länsimatkailun tarpeita. - Isänmaan asi
allahan siinä uskoteltiin oltavan.

Kieltämättä joskus, erityisesti viime vuosina saatiin
yhteys myös todellisiin tutkijoihin, joiden kanssa pääs
tiin hyödyllisiin projekteihin. Samalla myös paljastui
teoreettisen tutkimuksen korkea taso idässä.

Viime vuosien vallankumous on toisaalta paljastanut
karmeat ympäristöongelmat, mutta toisaalta myös tehnyt
mahdolliseksi normaalin tieteellisen kansainvälisen
tutkimusyhteistyön myös idän suuntaan.

Valtioiden välisiin sopimuksiin perustuva tutkimus odot
taa vielä tällä hetkellä vastapuolen yhteiskunnallista
kiinteytymistä. On ilmeistä, että varsinkin ns. Itä-
Eurooppa -projektin liitännäisinä syntyy erilaisia tut
kimus- ja seurantavelvoitteita. Osin tällaista konkreet
tista toimintaa on jo käynnissäkin. Jo nyt tiedetään,
että Suomenkin tiettyjen ympäristöongelmien ratkaisemi
seksi on kustannus-hyötysuhteeltaan edullisempaa inves
toida itärajan taakse kuin tälle puolelle.

Ilman mitään sopimuksia on jo usean vuoden ajan viritel
ty konkreettista yhteistyötä yli rajan. Tärkeänä vaihee
na on pidettävä ns. rajanläheisten alueiden ympäristöyh
teistyötä. Siinähän Moskovan roolia on häivytetty tehok
kaasti ja samalla meillä vastuu on siirtynyt itärajan
vesi- ja ympäristöpiireihin.

Ympäristötutkimuksen yhteistyömuodot ovat kehittyneet
spontaanisti. Meillä on annettavaa mm. laboratoriolait
teistojen, länsimaisten tutkimusmenetelmien, tieteelli
sen raportoinnin ja muun läntisen tutkijayhteisön kanssa
tapahtuvan yhteistyön alalla - kaikessa missä seitsemän
vuosikymmenen eristäytyminen näkyy. Vastaavasti olemme
hyötyneet monilla aloilla, joilla venäläinen korkeatasoi
nen tutkimusperinne on jaksanut säilyä taantuman yli.
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Luontevaa on kaikki yhteistyö, joka kohdistuu fennos
kandialaiseen luontoon - sehän ulottuu suurin piirtein
Karjalan tasavallan itäraj alle. Erityisesti luonnon
suoj elututkimuksessa, mutta myös vesiensuoj elututki
muksessa tarvittavat referenssialueet, “Euroopan todel
liset viimeiset erämaat”, ovat Karjalassa.

Minkäänlaiseen ylimielisyyteen suomalaisilla ei ole
aihetta, vaikka olemme taloudellisesti tällä hetkellä
onnekkaampia. Vastavuoroisuuden periaate on hyvä pitää
mielessä. Olivathan monet Sankt Peterburgissa 1800-
luvulla vaikuttaneet Euroopan johtavat tiedemiehet ja
kuuluisat laitokset ratkaisevan tärkeitä oman tieteemme
kehittymiselle.

Seppo Mustonen

0

0

0
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TULOSSA

KUOLÄÄN VÄRUSTETÄÄN ÄJÄNMUKÄINEN YMPÄRISTÖLÄBORÄTORIO

Kuolan laboratorihankkeen tavoitteena on varustaa Äpati
tissa toimivaan Kuolan Tiedekeskukseen laboratorio,
jolla on valmiudet ympäristön tilan inventoinnin ja
seurannan järjestämiseen Kuolan niemimaalla. Tavoittee
seen sisältyy myös ympäristötietokeskus, johon voidaan
kerätä alueen tutkimus- ja seurantatiedot ja käsitellä
ne vertailukelpoisin menetelmin. Laitteistojen liankin
nassa toimitaan yhteistyössä norjalaisten kanssa.

Keväällä siirrettiin Kuolan Tiedekeskukseen MicroVax II-
tietokone oheislaitteistoineen Digital Equipment Corpo
rationin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Tämän
vuoden hankintoihin kuuluu vielä mm. aineistojen tilas
tolliseen ja graafiseen käsittelyyn tarkoitettu tehokas
mikrotietokone, samoin veden puhdistuslaitteisto, joka
on välttämätön esimerkiksi raskasmetallimääritysten
luotettavuuden parantamiselle.

Laitteistojen toimittamisen lisäksi projektiin kuuluu
käytön ja huollon koulutus, maastotyöskentelyvälineiden
hankinta ja niihin liittyvä koulutus sekä ÄTK-laitteis
tojen vaatima koulutus. Koulutusta on toteutettu rinnan
laitteiden siirron kanssa.

Vesi- ja ympäristöhallituksen 3.4.1990 nimeämän Kuolan
laboratorioproj ektin työryhmän puheenj ohtaj ana toimii
johtaja Kari Kinnunen (Lavy), jäseninä erikoistutkija
Olli Järvinen (lab), varatuomari Matti Hyvönen (Lavy) ja
sihteerinä vanhempi tutkija Outi Mähönen (Lavy). Työryh
män tehtävänä on luetteloida
- vesi- ja ympäristöhallinnon laboratorioista käyttö

kelpoiset, poistoon menevät laitteistot, jotka voi
daan siirtää Kuolan tiedekeskukseen (Äpatiitti) ve
sianalytiikan parantamiseksi

- tarvittaessa muualta Suomesta poistettavat, vastaa
vaan tarkoitukseen soveltuvat laitteistot sekä

- tehdä ehdotukset laboratoriolaitteistojen siirrosta,
käytön koulutuksesta ja laitteiden huollon järjestä
misestä.
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Ympäristöministeriön rahoitus vuodelle 1991 on 150 000
mk lalioratoriolaitteistojen liankintaan ja 100 000 mk
Kuolan Tiedekeskuksen henkilöstön kouluttamiseen. Norjan
valtio on osallistunut noin 500 000 Norjan kruunulla
hankkeeseen.

Lisätiedot: Outi Mähönen, Lavy, puh. 960-29 44 44
Kari Kinnunen, Lavy, puh. 960-29 44 00

0

0
YSTÄVYYDENPUISTON PERHOSINVENTOINTI 1991 ELIMYSSÄLOSSÄ

Perhosinventointi suoritettiin Elimyssalon alueella 1.5-
30.08. välisenä aikana seuraavilla menetelmillä: Viik
simon rajavartioston pihaan asennettiin koko kesäksi
yksi kiinteä valorysä, jonka paloaika oli 18.00-06.00.
Tästä rysästä saatiin havaintoja 78 suurperhoslajista ja
108 pikkuperhoslajista. Generaattorin avulla pidettiin
24 valorysäyötä eri puolilla aluetta.

Viisi syöttirysää oli erilaisilla biotoopeilla keskitty
en Löytövaaran alueelle koko kesän ajan. Haavipyyntiä
harrastettiin aina maastossa liikuttaessa. Lisäksi maas
tossa oli kaksi vajaan kilometrin mittaista laskenta
reittiä päiväaktiivisten perliosten laskentaa varten.
Reitit havainnoitiin 9 kertaa kesän aikana, jolloin
laskettiin 5 metriä leveältä kaistalta kaikki lentävät
perhoset.

Kesän 1991 aikana havaintoja kertyi seuraavasti:
Suurperhosia 141 lajia ja 3100 yksilöä, pikkuperhosia 0129 lajia ja 1546 yksilöä, muita hyönteisiä noin 1200
yksilöä. Kainuun luonnontieteelliselle maakunnalle löy
dettiin kaksi uutta suurperhoslajia, Xestia gelida Sa
vuharmoyökkönen ja Ägrotis vestigialis Kiilamaayökkö
nen. Lisäksi havaittiin useita uhanalaisia/silmällä
pidettäviä lajeja.Yllättävää oli päiväperhosten ja keh
rääjien vähäisyys lajistossa ja yksilömäärissä.

Raskasmetalleja määritetään Helsingin yliopiston kasvi
tieteen laitoksella, kahdeksasta eri perhoslajista,
joiden analysointi on vielä kesken.
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Tulevina vuosina on tarkoitus tehdä samoilla menetel
millä vastaavia kartoituksia Ystävyydenpuiston muilla
osa-alueilla. Elimyssalon alue tulisi jatkossa kartoit
taa uudelleen 3-5 vuoden välein.

Lisätiedot: Reima Leinonen, Kavy, puh. 986-163627
Rauno Väisänen, vet/luonnonsuoj eluyksikkö,
puh. 6938 705
Raimo Heikkilä, vet/luonnonsuojeluyksikkö,
puh. 6938 711

KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ KARJALASSA

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri, Joensuun yli
opisto, Suomen Akatemia sekä Suomen ja SNTL:n ympäris
tönsuojelun sekakomissio järjestivät Joensuussa
3.-7.6.1991 yhteistyöseminaarin, jonka aiheena oli “Si
sävesien happamoituminen”. Suomalaisten kollegojen li
säksi seminaariin osallistui 10 tutkijaa Petroskoista
Karjalan Tiedekeskuksen Vesiongelmien Osastolta tohtori
Filatovin johdolla.

Seminaarissa käsiteltiin mm. happamoitumistilannetta
Suomessa ja erityisesti Lapissa, happamoitumisen vaiku
tuksia metallien huuhtoutumiseen, veden biologiaan ja
kaloihin, laskeuman laatua Karjalassa, metallien myrkyl
lisyyttä happamissa vesissä sekä happamien vesien pohja
eläimistöä. Seminaariesitelmät julkaistaan englannin
kielisinä Vesi- ja ympäristöhallinnnon julkaisuja sar
ja — Ä:ssa.

Joensuussa pidetty seminaari oli kolmas vesi- ja ympä
ristöhallinnon sekä Karjalan tiedekeskuksen välinen
rajan läheisiä alueita käsittelevä yhteistyöseminaari,
mutta ensimmäinen Suomessa järjestetty. Aikaisemmat
tapaamiset on pidetty Petroskoissa, edellinen toukokuus
sa 1990.

Karjalan alueelle laaditaan myös yhteinen tiedotetyyppi
nen julkaisu. Itä-Suomen ja Karjalan ÄSNT:n ymparisto
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alan asiantuntijaryhmä valmistelee parhaillaan ekologis
ta tiedotetta, joka käsittelee Itä-Suomen (Kuusamo-Kai
nuu-Pohjois-Karjala) sekä Karjalan tasavallan alueiden
ilman- ja vedenlaatua sekä luonnonsuojelualueita. Jul
kaisussa on sekä suomen- että venäjänkielinen osuus, ja
sitä tullaan jakamaan laajasti molempien osapuolien
käyttöön. Työ on parhaillaan käännösvaiheessa. Sen toi
mitustyö tehtäneen PKvy:ssä.

PKvy:n sekä Karjalan tiedekeskuksen tutkijat ovat aloit
taneet yhteisessä rajavesistössämme Karjalan Pyhäjärves
sä tutkimusyhteistyön kesällä 1991. Pyhäjärvi kuuluu
erityistä suojelua vaativiin vesiin, ja se on myös Poh
joismaisen Ministerineuvoston suojelukohde. Vuonna 1991
Pyhäjärvellä on aloitettu yhteiset vesikasvillisuus- ja
polij aeläintutkimukset. Vesikasvillisuustutkimuksiin
osallistuivat Aleksander Freindling Karjalan tiedekes
kuksesta, Lauri Heitto VYH/vet:sta ja Hannu Luotonen
PKvy: stä, polijaeläintutkimuksiin puolestaan Aleksander
Rjabinkin Karjalan tiedekeskuksesta ja Hannu Luotonen
PKvy:stä. Yhteistyötä jatketaan vuonna 192 mm. tulosten
raportoinnin merkeissä.

Elokuussa 1991 vesi- ja ympäristöliallinnon tutkijaryhmä
tutustui Ileksajoen erämaa-alueeseen, joka sijaitsee
Äänisen koillispuolella Vodiajärven valtiollisessa luon-
non- ja kansallispuistossa. Puisto on perustettu huhti
kuussa 1991. Viikon kestäneelle tunnistekartoitusmat
kalle osallistuivat petroskoilaisten tutkijoiden lisäksi
Ari Mäkelä (VYH/vet), Esko Kuusisto (VYH/hyt), Lauri
Haverinen (VYH/kva), Lauri Heitto (VYH/vet), Hannu Luo
tonen (PKvy) ja Aarne Wahlgren (PKvy). Matkan aikana
otettiin mm. vesi-, polijaeläin- ja sedimenttinäytteitä
sekä kerättiin perliosaineistoa. Lisäksi PKvy:n edustajat
kartoittivat luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita.

Lisätiedot: Marketta Ähtiainen, PKvy, puh. 973-141 2705 (J
Hannu Luotonen, PKvy, puh. 973-141 2704

0
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ILEKSÄN IKIMETSÄ

Suomen vesiviranomaisten itäisin näytteenottopaikka
kesällä 1991 sijaitsi 280 km Möhköstä suoraan itään.
Kuusi vesi- ja ympäristöhallinnon tutkijaa teki elokuus
sa tunnistekartoitusmatkan Ileksajoelle. Yhdessä petros
koilaisten kollegojen kanssa perehdyttiin alueeseen ja
otettiin vesi- ja pohjasedimenttinäytteitä. Osa näyt-
teistä tuotiin analysoitaviksi Suomeen. Lisäksi mm.
joukko valorysään lentäneitä perliosia sai viisumin län
teen.

lieksa on Äänisen äärimmäinen latvavesistö. Sen lähteet
ovat vain kolmen peninkulman päässä Vienanmerestä. Kuk
kuloilta se nopeasti valuu soisille tasamaille, jotka
hidastavat virtauksen silmin näkymättömäksi. Muutamat
järvet katkovat joen 130-kilometrisen kulun. Ympärivuo
tista asutusta ei joen rannoilla eikä koko vesistöalu
eeiia ole.

Ileksajoki laskee Vodiajärveen. Parikymmentä kilometriä
ennen järveä lieksa on virrannut Ärkangelin läänistä
Karjalaan. Laajalla Vodlajärvellä kohdataan myös ihmi
nen. Rannoilla on kyliä ja lähimetsissä hakkuualueita.
Suurta savottaa varten on männikkökankaalle jopa raken
nettu tiiapäinen rautatie. Veturi kiskoo tukkivaunut
rantaan, josta puutavaran matka jatkuu vesitse järven
luusuaan ja edelleen Vodlajokea pitkin Ääniselle.

Lappalaisia ja tsuudeja asui Vodlajärven seuduilla jo
vuosituliansia sitten. Nämä suomalaisugrilaiset heimot
joutuivat novgorodilaisten alidistelemiksi 1200-luvulta
lähtien. Tällöin Ileksajoesta alkoi kehittyä kauppareit
ti Vienanmerelle, mutta kovin vilkkaaksi ei kulku muo
dostunut. Jo 1500-luvulla se laantui tyystin, kun hel
pommat väylät lännempää Uikujärven ja idempää Kenajoen
kautta tulivat käyttöön.

lieksan erämaa on koko Euroopan havumetsävyöhykkeen
laajin luonnontilainen kokonaisuus. Metsien talouskäyttö
on alueella ollut aina vähäistä. Puu ei suostu uimaan
hitaissa ja mutkaisissa joissa. Vesistön suurimpien
järvien rannoilla on sijainnut kolme pientä kylää. Nii
den luomat kulttuurimaisemat ovat rajoittuneet muutamiin
kymmeniin lielitaareihin, jotka ovat kylien autioiduttua
palaamassa takaisin luontoon.

lieksan metsissä kasvaakin melkoisia ikipuita. Suurimpi
en mäntyjen ympärysmitta on kolmisen metriä, kuusien ja
haapojen kaksi ja puoli metriä. Erityisen komeita ovat
ikihaavikot. Itäiseltä taigalta tuo terveisiä lelitikuu
si. Sitä kasvaa siellä täällä Vodlajärven seudulla,
mutta ei enää ylempänä Ileksan varsilla. Kasvimaantie
teeliistä itää edustavat myös mm. siperianliliukka ja
sinikuusama.
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Karhu on yleinen, metsäpeuroja on havaittu yli sadan
yksilön tokkina. Merikotkaa pesii luonnonpuiston alueel
la tai liepeillä 25-30 paria, kalasääskeä 20-25 paria ja
kotkaa 7 paria. Soilla ja järvillä on runsaasti kahlaa
jia ja vesilintuja. Kalasto käsittää Vodiajärvellä 20
lajia, joista ammattikalastuksen kannalta tärkeitä ovat
kuha, iahna, muikku, hauki ja ahven.

Ileksan vesistöalueesta on suota peräti 43 %. Eteläosas
sa on keidassoita, pohjoisempana tasapintaisia, kalvak
kanevojen luonnehtimia aapasoita. Monet suot ovat prog
ressiivisia - kuolleet kitumännyt kertovat soistumisen
etenevän.

lieksan vesien päätunnusmerkkinä oli korkea humuspitoi
suus. Näkösyvyys oli vain hieman toista metriä. Kaloja
ja eläinplanktonia oli runsaasti. Runsaan eliötoiminnan
vuoksi veden happipitoisuus ei ollut enempää kuin 85 %
maksimiarvosta. Näin siitäkin huolimatta, että järvet
olivat kauttaaltaan matalia ja tuuli sekoitti vettä.

Fosforia lieksan vesissä on noin neljä kertaa enemmän
kuin suomalaisissa humusvesissä. Kun se ei voi olla
peräisin yhdyskuntajätevesistä, sen on tultava maaperäs
tä. Maaperän rehevyys onkin alueella tunnusmerkiilistä.

Suomalaisten liumusvesien pH on tavallisesti 5-6. Ileksan
vesissä keskimääräinen pH oli 7,2. Sadeveden pH oli
tuolla viikolla kuitenkin vain 4,2-4,7.

Ilmansaasteita ei Ileksakaan pääse pakoon. Silminnähtä
viä merkkejä niiden vaikutuksesta ei kuitenkaan ollut.
Vanhojen haapojen ja koivujen rungoilla kasvoi yleisesti
raidankeuhkojäkälää. - Petroskoin piippuihin on Ileksal
ta linnuntietä 150 km, Ärkangeliin 250 km ja Montsegors
km nikkelisulatoille yli 500 km.

Venäjän ministerineuvosto antoi 20. huhtikuuta 1991
asetuksen, jolla perustettiin Vodlajärven valtiollinen
luonnon- ja kansallispuisto. Puiston pinta-ala on
404 700 hehtaaria. Tämä on lähes kokonaisuudessaan Ilek
sajoen vesistöaluetta. Karjalan ja Ärkangelin viranomai
sille on annettu aikaa vuoden 1993 loppuun toteuttaa
puiston perustamiseen liittyvät toimenpiteet.

Perustamisasiakirjan viides pykälä antaa Karellesprom
tuotanto-yhtiöille poikkeusluvan hakkuisiin puiston
länsilaidalla. lupa koskee lähes kymmenesosaa puiston
alueesta.

Luvan myöntäminen merkitsee, että vielä löytyy kannatta
jia vetoomukselle, jonka vuonna 1930 Petroskoissa paine
tun ‘luontokirjan’ tekijä V.L. Komarov esitti:

“Ei saa rauhoittua, ennen kuin kaikki luonnossa käy
ymmärrettäväksi ja selväksi, ennenkuin luonto alistuu



11

nöyrästi palvelemaan sosialistisen taloutemme kehitys
tä. II

Vesi- ja ympäristöhallitus tullee jatkamaan yhteistyötä
petroskoilaisten kollegojen kanssa Ileksajoella. Tohto
ri Nikolai Filatovin johtaman Pohjoisten alueiden ve
sientutkimuslaitoksen väki on erittäin pätevää ja ammat
titaitoista. Neuvostovallan suuret myllerrykset tuntuvat
kaukaisessa Karjalassakin. Laitoksella on tällä hetkellä
suuria taloudellisia ongelmia ja osa tutkijoista joudu
taan irtisanomaan.

Lisätiedot: Esko Kuusisto, hyt, puh. 1929 565

NÄÄTÄMÖJOEN VESISTÖÄLUEELLE KÄYTÖN JA HOIDON KEHITTÄMIS
SUUNNITELMA

Suomalais-norj alaisen raj avesistökomission vuosikokous
päätti 3.-4.7.1989 Neidenissä, että Näätämöjoelle laa
ditaan moninaiskäyttösuunnitelma. Nyt tämä suunnitelma
on miltei valmis julkaistavaksi. Nimeksi on muotoutunut
“Näätämöjoen vesistöalueen käytön ja hoidon kehittämi
nen”.

Näätämöjoki laskee Suomen itärajan yli Norjan alueelle
Varangerin vuonoon aukeavaan Näätämövuonoon (kuva).
Vesistöalueen pinta-alasta (3 160 km2) 81 % on Suomen
puolella ja 19 % Norjan puolella. Suomessa vesistöalue
sijoittuu Inarin ja Utsjoen kuntien alueelle, Norjassa
Etelä-Varangerin ja Nessebyn kuntien alueelle.

Näätämöjoen vesistöalueen Suomen ja Norjan puolta kuvaa
vat tekstit laadittiin erikseen. Norj alaisen tekstin on
laatinut Finnmarkin lääninhallituksen limnologi Helge
Huru ja suomalaisen tekstin Lapin vesi- ja ympäristöpii
rin tutkija Taina Kojola. Äluekuvaukset ovat erilaiset
valtakunnan rajan eri puolilla, mutta niiden sisältämät
asiat ovat suurinpiirtein samat.

Suunnitelmassa on käsitelty alueen luonnonoloja, vesis
tön tilaa, alueen väestöä, elinkeinoja ja maankäyttömuo
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toja, aluetta koskevaa lainsäädäntöä, päätöksiä ja suun
nitelmia sekä alueella meneillään olevia tutkimuksia.
Suomen puoleista aluetta kuvaavassa osassa on lisäksi
käsitelty alueen luonnontilaisuutta uhkaavia tekijöitä.
Suomalais-norjalaisen rajavesistökomission Näätämöjoen
vesistöalueelle antamat suositukset ovat identtiset.

Suositukset koskevat 12 kokonaisuutta:

- Ilman kautta tuleva kuormitus
- Kalasto ja kalastus
- Rakentaminen Näätämöjokivarteen
- Virkistyskäyttö, matkailu ja loma-asutus
- Moottoriajoneuvojen käyttö maastossa
- Vedenhankinta
- Jätevedet
- Maatalous ja poronhoito
- Jätehuolto
- Luonnonsuojelu
- Kulttuurihistoria
- Tutkimus

Kussakin suosituksen osassa on ensin esitetty tavoite,
johon ko. suosituksella pyritään, toimenpiteet, joilla
tavoitteeseen päästään ja vastuutahot sekä Suomessa että
Norj assa.

TUNTURI
PALJAKKA

,E.. TUNTURH
KOIVIKKO
KOIVLF1ETSA —

SEASSA MANNIKKOA
MANTYMETSAA,

SEASSA
KOIVUA

‘v MANTY-KUUSIMETSAA —

SEASSA KOIVUA

0

0
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Suositusten päämääränä on Näätämöjoen erinomaisen veden
laadun la luonnontilaisen vaelluskalakannan turvaaminen
sekä Näätämöjoen vesistöalueen erämaaluonteen säilyttä
minen paikallisen väestön elinkeinoja tukien.

Lisätiedot:
Taina Kojola, Lavy, puh. 960•*2941, 22 128 (koti)
Marjaleena Nenonen, Lavy, puh. 960-294 447

(?j POHJOISMAISTA VESIALAN YHTEISTYÖTÄ

Pohj oismaisen ympäristöasioiden virkamieskomitean aset
tama vesiryhmä (NVG) on toiminut yli 13 vuotta. Työryhmä
on toteuttanut useita tutkimus- ja selvitysprojekteja
aluksi kunnallisen jätevesipuhdistuksen alalta ja laa
jentanut toimintaansa pari vuotta sitten koko vesien-
suojelun sektorille. Näissä projekteissa on työskennel
lyt ja työskentelee edelleen yli 100 pohjoismaista
asiantuntijaa, tutkijaa ja virkamiestä.

Työryhmän tämän hetken tehtävänä on tuottaa tietoa
päätöksentekijöille ensisijaisesti Itämeren suojelua
varten. Tämän toteuttamiseksi on käynnistetty 10 projek
tia, jotka koskevat jätevesien käsittelyä, maatalouden
vesiensuojelua sekä Itämeren tilaa ja tarkkailua.
Näissä projekteissa on mukana myös useita vesien- ja
ympäristöntutkimuslaitoksen tutkijoita.

Tänä vuonna vamistuneista tai käynnissä olevista selvi
tyksistä mainittakoon seuraavat:
(Suluissa mainittu VYL:n edustaja)

* Itämeren seurantaolijelma (Heikki Pitkänen)

Hankkeen tarkoituksena on luoda Itämerelle yhtenäinen
vedenlaadun ja kuormituksen seuranta- ja raportointi
järjestelmä, joka perustuu jo olemassaoleviin kan
sallisiin ja kansainvälisiin, erityisesti Itämeriko
mission, seurantoihin. Selvityksen tarkoituksena ei
siis ole luoda uutta, muulle Itämeren seurannalle
rinnakkaista järjestelmää, vaan yhtenäistää ja tehos
taa nykyisiä seurantoja ja seuranta-aineistojen
käsittelyä, nopeuttaa tiedonkulkua tutkijoilta päättä
jille sekä esittää seurannan tulokset entistä liavain
nollisemmassa muodossa. Perinteisten seurantamenetel
mien rinnalle tullaan esittämään automaattisten mit
tauspoijujen, kaukokartoituksen ja matemaattisten
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mallien entistä tehokkaampaa hyväksikäyttöä. Hank
keen loppuraportti valmistuu kuluvan vuoden aikana.

* Halogenoitujen orgaanisten yhdisteiden esiintyminen
meriympäristössä (Veijo Miettinen)

Tavanomaisia kloorihuilivetyj ä analysoimalla voidaan
yleensä osoittaa vain alle 20 % summa-analyysillä
todettuj en kloorihuilivetyj en määrästä. Tuntemattoman
osuuden aiheuttaman riskin arvioimiseksi ja kuormi
tuksen pienentämiseksi vesiryhmä myönsi v. 1989 n. 2
miljoonaa DKK kolmivuotiselle projektille. Työhön
osallistuu 8 laboratoriota Tanskasta, Norjasta,
Ruotsista ja Suomesta. Tutkimusaineistoksi kerättiin
pohjasedimentti ja simpukkanäytteet 38 alueelta;
Suomesta 4 alueelta Suomen- ja Pohjanlahdelta. Näyt-
teistä tullaan analysoimaan kaikki klooratut huilive
dyt, joiden analyysimenetelmä tunnetaan.

* Fosforin huuhtoutuminen ja kulkeutuminen maataloudesta
(Lea Kauppi, Petri Ekholm)

Maatalouden fosforikuormitus on koettu ongelmaksi
erityisesti Suomessa ja Norjassa, mutta viime aikoina
myös Ruotsi ja Tanska ovat kiinnostuneet asiasta.
Projektissa on koottu yhteen maatalouden fosfori
kysymykseen liittyvä tieto eri Pohjoismaista, mm.
kansalliset P-taseet ja tehdyt ja suunnitteilla olevat
toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi. Projektista
on valmistunut raportti.

* Torjunta-aineiden liikkuvuus (Seppo Rekolainen)
Projektissa kootaan tällä hetkellä olemassa oleva
tieto torj unta-aineiden esiintymisestä, kulkeutumises
ta ja vaikutuksista vesistöissä. Aiheesta järjestet
tiin symposiumi marraskuun alussa 1991 Tanskassa,
jonne kutsuttiin alan parhaat asiantuntijat esittämään
kooste eri osa—alueista. Loppuraportti valmistunee
joulukuussa. Projektin yhteydessä on käynnistetty myös
yhteispohjoismainen tutkimus torjunta-ainepitoisuuksi
en mittaamiseksi sadevedestä.

* Typenpoisto yhdyskuntien jätevesistä (Matti Valve)
Pohjoismaissa tehdään yhdykuntien jätevettä koskevaa
tutkimusta vuosina 1989-91 ii. miljoonalla markalla.
Tämän projektin tehtävänä on kerätä ja levittää
näistä tutkimuksista saatava informaatio mahdollisim
man tehokkaasti. Projektin puitteissa on pidetty
kaksi seminaaria. Loppuseminaari järjestetään Tans
kassa syksyllä 1992.

Lisätietoja: Lea Kauppi, vet, puh. 4028 337
Heikki Pitkänen, vet, puh. 4028 247
Seppo Rekolainen, vet, puh. 4028 325
Matti Valve, ttt, puh. 4028 253
Veijo Miettinen, vet, puh. 5089 475
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z77 RÄPORTOITUA

SJÄSSTROIN JA VIIPURIN SELLU- JA PÄPERIKOMBINAÄTTIEN
JÄTEVESIKUORMITUKSEN ARVIOINTI

Tämä selvityshanke kuuluu osana vuonna 1991 käynnisty
neisiin Kaakkois-Suomen ja Neuvostoliiton luoteisosan
alueellisiin ymparistonsuoj elun yhteistyoproj ekteihin
“Ympäristöteknologian ja -koulutuksen yhteistyö Kaak
kois-Suomessa ja Leningradin alueella”, “Nevan vesistö
alueen vesien käytön ja suojelun yleissuunnittelu ja
siihen liittyvä tutkimus sekä rajavesien käytön ja suo
jelun kehittäminen” ja “Ympäristövaikutusten ja riskien
arviointi sellu- ja paperitehtaassa”.

Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää Sjasstroin ja
Viipurin sellu- ja paperikombinaattien jätevesikuormi
tusta ja vertailla Neuvostoliiton osapuolten kanssa
näytteenotto- ja analyysimenetelmä. Lisäksi oli tavoit
teena tarkastella kombinaattien vesiensuojelun yleistä
tasoa prosessitekniikan ja jätevesien käsittelyn osalta.

Neuvostoliiton ja Suomen sellu- ja paperiteollisuuden
merkittävänä erona on se, että Suomessa sellun tuotanto
suifiittimenetelmällä on hyvin vähäistä, mutta Neuvosto
liitossa lähes 40 % sellutuotannosta tuotetaan suifiit
timenetelmällä. Neuvostoliiton suifiittiselluteollisuu
den jätevesikuormitus on sen tuotanto-osuutta huomatta
vasti suurempi eli 80 % koko maan sellu- ja paperiteol
lisuuden jätevesikuormituksesta, minkä katsotaan olevan
seurausta siitä, että suifiittitehtaiden ikä on pääosin
25 - 60 vuotta tai enemmän.

Tämän selvityshankkeen kohteena olleet suifiittisellu
tehtaat ovat hyvin erilaisia sekä tuotantolaitoksina
että jätevesikuormittajina. Sjasstroin sellu- ja paperi
kombinaatti on tyypillinen vanha sulfiittisellutehdas,
joka on perustettu vuonna 1928 ja jossa ei ole tehty
mittavampia uudistuksia ja joka tuottaa paperin ja kar
tongin ohella sekä valkaistua sellua että kemimekaanista
massaa. Viipurin sellu- ja paperikombinaatti on täysin
uusittu vuonna 1983 ja tehdas tuottaa valkaisematonta
sellua ja paperia.

Sjasstroin ja Viipurin sellu- ja paperikombinaatin teh
dasosastokohtaisista j ätevesikuormituksen j akaumista
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saatiin vain alustavia tuloksia, koska toisaalta seuran
tajaksot olivat vain vuorokauden pituisia ja koska toi
saalta tehdasosastojen virtaamatiedot olivat osin puut
teellisia.

Sekä Sjasstroin että Viipurin sellu- ja paperikombinaat
tien biologisten puhdistamoiden puhdistusteho oli hyvä,
BOD-reduktio oli 85 - 95 %. Äktiivilietelaitosten ajota
voissa oli heikkouksia, erityisesti Viipurin sellu- ja
paperikombinaatin laitoksen kohdalla. Laitosten ajotapaa
olisi mahdollisuus parantaa esimerkiksi lieteiän ja
ravinneannostelujen säädöillä.

Kun verrataan Sjasstroin ja Viipurin sellu- ja paperi- Qkombinaattien jätevesien ominaiskuormitusarvoj a Kymen
läänin sellu- ja paperitelitaiden jätevesien ominaiskuor
mitusarvoihin, merkittävää on erityisesti kombinaattien
vedenkulutuksen huomattavasti suurempi määrä ja Sjass
troin sellu— ja paperikombinaatin moninkertaiset ravin
neominaiskuormitukset.

Jätevesien analyysimenetelmien periaatteet olivat lähes
samanlaisia sellu- ja paperikombinaattien kuin Kymen
vesi- ja ympäristöpiirin laboratoriossa, mutta typpiyh
disteiden analyysimenetelmissä oli eroja, jotka vaikut
tavat myös analyysitulosten eroavuuksiin. Typpiyhdistei
den analyysimenetelmien tarkempi vertailu olisi syytä
toteuttaa.

Merkittävä ero Neuvostoliiton ja Suomen vesiensuojeluta
voitteissa massa- ja paperiteollisuuden jätevesikuormi
tukselle on se, että Suomen tavoitteissa ei ole lukuar
voja kiintoainespäästöille. Suomessa on tähän päädytty
ensinnä sen vuoksi, että jäteveden kiintoaines on erit
täin epämääräinen käsite. Jäteveden kiintoainespitoi
suutta määritettäessä saatavan analyysituloksen suuruu
teen vaikuttavat käytetty suodin, suodatusaika ja näyt-
teen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Vaikka
kiintoainespitoisuusmäärityksen menetelmä onkin tarkoin
sovittu, kiintoainespitoisuus ei ole yhteismitallinen
tehtaasta toiseen, koska tehdasprosessit ja jätevesien
käsittelytavat ovat erilaisia. Toisaalta jätevesien
kiintoaineskuormitus tulee huomioiduksi muissa kuormi
tusparametreissa, kuten CODr, 30D7- ja fosforikuormituk
sessa. Näin ollen vaikkakaan Suomen vesiensuojelutavoit
teissa ei ole kiintoainekselle esitetty tavoitearvoja,
on muiden kuormitusparametrien osalta tavoitteiden saa
vuttamisen edellytyksenä mitä todennäköisimmin myös
jätevesien kiintoainespitoisuuden pienentäminen tertiää
ri- eli jälkipulidistuksella.

Tästä selvityshankkeesta saatujen tulosten perusteella
yliteisiksi jatkoselvityshankkeiksi ehdotetaan sellu- ja
paperitehtaiden biologisesti käsiteltyj en jätevesien
jälkipuhdistukseen liittyvää selvitys- tai tutkimushan
ketta, biologisten pulidistamoiden toimintaan vaikuttavi
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en riskien analysointia sekä jätevesien typpiyhdisteiden
analytiikkaan liittyvää selvitystä

Lisätietoja: Riitta-Sisko Wirkkala, Kymen vesi- ja ympä
ristöpiiri, puh. 951-276 3843

Kirj allisuutta:
1 Wirkkala, Riitta-Sisko 1991. Saäsjoen ja Viipurin sellu- ja paperikombinaatin jäte

vesikuormituksen arviointi. Kouvola. Kymen vesi- ja ymparistöpiiri. Muistio 1.7.1991.

UUTTA TIETOA KARJALAN VESISTÖISTÄ JA NIIDEN BIOLOGIÄSTÄ

Toukokuussa 1990 vesi-ja ympäristöliallinnon tutkijat
saivat mahdollisuuden vierailla Petroskoissa Neuvosto
liiton Tiedeakatemian Karjalan osaston vesiongelmain
instituutissa, jossa pidettiin vesien ja ympäristöntut
kimuslaitoksen ja kyseisen instituutin tutkijoiden yh
teinen vesien perustuotantoa ja sen mittausmenetelmiä
käsittelevä tieteellinen symposiumi. Tilaisuudessa pi
dettiin 14 esitelmää. Esitelmät on nyt saatu yhtenäiseen
engianninkieliseen muotoon ja ne julkaistaan Vesi- ja
ympäristöliallinnon julkaisuja-sarja Ä: ssa.

Petroskoilaisten esitelmissä on käsitelty monien Karja
lan järvien planktonia ja perustuotantoa. Useissa jär
vissä on havaittavissa selvää ihmistoiminnasta johtuvaa
vesien laadun heikkenemistä. Relievöityminen näyttää
Karjalan alueellakin olevan varsin keskeinen vesistöjen
likaantumisilmiö. Kohonneiden ravinnepitoisuuksien seu
rauksena bakteeri— ja kasviplanktontuotanto on monissa
järvissä lisääntynyt merkittävästi ja heikentänyt vesis
töj en käyttökelpoisuutta.

Eräänä relievöitymisen mittana käytetään vesistötutki
muksissa veden a-klorofyllin pitoisuutta. Myös Petros
koin tutkijat ovat mitanneet alueen järvistä klorofyl
lipitoisuuksia ja kehittäneet siinä yhteydessä jatkuva
toimisen suoraan vedestä mittaavan klorofyllin mitta
laitteen. Tätä tutkija Vasili Kovalenkon kehittämää
laitetta käytettin myöhemmin kesällä 1990 Petroskoin
tutkimuslaitoksen sekä vesi-ja ympäristöhallinnon tutki
joiden yliteisellä tutkimusmatkalla Äänisellä, Laatokal
la ja Saimaalla ja uudelleen Saimaalla kesällä 1991.
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Symposiumissa käsiteltiin myös useissa esitelmissä laa
jasti vesistöjen makrofyyttitutkimuksia. Petroskoin
laitoksessa työskentelevä tutkija Aleksander Freindling
on myöhemmin kesinä 1990-91 avustanutkin Vesi-ja ympä
ristöhallintoa makrofyyttiseurannan aloittamisessa.

Vastaavanlainen symposiumi järjestettin myös keväällä
1991 Joensuussa ja kevääksi 1992 on suunnitteilla hydro
logista tutkimusta käsittelevän symposiumin järjestämi
nen Petroskoissa.

Lisätiedot: Seppo Mustonen, VYL, puh. 19291
Pertti Heinonen, VYL, vet, puh. 4028 245

Kirjallisuutta:
1)pjy production of inland waters. The second Soviet—Karelian-Finnish symposium on water

problems. (Toim. A. Freindling ja L. Heitto). Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja

, n:o 72 (painossa).

0

SUOMALAIS-NORJALAINEN RAJAVESISTÖKOMISSIO SUOSI TTELEE JA
TEKEE ÄLOITTEITÄ

Suomalais-norj alainen raj avesistökomissio on maiden
välinen yhteistyö- ja yhteyselin rajavesistöalueita
koskevissa asioissa. Aikaansaannoksiin voidaan olla
tyytyväisiä, sillä kymmenen vuotta toiminut komissio on
asiantuntemuksellaan ja arvovallallaan nostanut alueen
väestön toimeentuloa ja ympäristönäkökohtia yhteen So
vittavaa ajattelua päättävien elinten tietoisuuteen.
Säännöllinen neuvotteluyhteys ja komission suositukset
ovat poikineet käytännössä toimiviksi ja tarpeellisiksi
havaittuja hankkeita. 0
Komission olemassaolo perustuu Suomen ja Norjan valtion
välillä vuonna 1980 tehtyyn sopimukseen, jonka täytän
töönpanosta vastaa vuodesta 1987 lähtien ympäristöminis
teriö. Valtioneuvoston nimeämät komission jäsenet ja
varajäsenet (1991-93) ovat: johtaja Kari Kinnunen (Lavy,
komission puheenjohtaja), toimistopäällikkö Pentti Sipi
lä (YM) ja autoilija Uula J. Porsanger (Utsjoki) varsi
naisina ja varajäseninä vt. ylijohtaja Mika Lampinen
(VYH), ylitarkastaja Hannele Nyroos (YM), kalastaja
Veikko Porsanger (Utsjoki) ja toimistopäällikkö Eero
Svanberg (L. lääninhallitus). Suomalaiseksi sihteeriksi
on YM määrännyt erikoistutkija Marjaleena Nenosen (La
vy).
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Vaikka suomalais-norjalainen rajavesistökomissio, samoin
kuin vastaava norjalais-neuvostoliitolainen komissio o
vat kahden maan välisiä elimiä, tapana on kutsua kolmas
maa tarkkailijana komission kokouksiin. Äluetason yh
teistyö on parin viime vuoden aikana ollut tiivistä.
Suomalais-norjalainen komission viimeisin kokous pidet
tiin 21. -23. 10. Karasjoella, norjalais-neuvostoliitto
lainen komissio oli 18.-22.11. koolla Vesisaaressa.
Kuolan teollisuuden aiheuttamat happamoittavat ja ras
kasmetallipäästöt ovat ympäristöuhkana koko pohjoiselle
Fennoskandialle. Kuola-projektit ovatkin sen vuoksi
tavalla tai toisella mukana miltei kaikessa alueellisen
tason yhteistyössä, myös rajavesikomissioiden työskente
lyssä.

Suomella on pohjoisessa Norjan kanssa yhteistä rajaa 715
km. Käsivarren yläpuoli on pääasiassa vedenjakaja-aluet
ta, man- ja Tenojoki rajaavat länsipuolen, koillis
itäsuunnassa yhteiset vesikysymykset kuuluvat pääasias
sa Näätämö- ja Paatsjoen vesistöihin. Komission selvi
tyksiä, suosituksia ja aloitteita edellyttävinä haastei
na ovat toistuneet mm. jokivarsilla ja rannikon lähei
syydessä harjoitettava intensiivinen maatalous (koskee
erityisesti Norjan puolta), taajamien jätevesien kuormi
tus, vuonojen kalankasvatus, matkailun jäteongelmat,
lomarakentaminen ja liian suurien porokarjojen aiheutta
ma ylilaidunnus ja eroosio.

Komission aikaansaannoksista tähän mennessä merkittävin
lienee Tenojoen moninaiskäyttösuunnitelma, jonka suomen
kielinen laitos on painossa /1/. Siitä on saatavissa
myös norjaisten julkaisemat versiot norjaksi /2/ ja
saameksi. Tenon moninaiskäyttösuunnitelman suositukset
on otettu ainakin Norjan puolella vakavasti: Ensi vuoden
budjettiin Norjan valtio on varannut 50 miljoonaa kruu
nua ongelmaksi havaittujen Karasjoen ja Tana Brun taaja
mien jätevesien puhdistukseen. Tenojoen tilan seurantaa
on toteutettu yhteistarkkailuna norjalaisten kanssa
vuodesta 1988 lähtien. Suomen osuutena on tässä ohjel
massa näytteiden analysointi, Norja hoitaa vedenlaatu
aineistojen raportoinnin /3/. Joka neljäs vuosi tehdään
vesistön biologinen tutkimus /4/.

Näätämöloen käytön ja hoidon kehittämissuunnitelma suo
situksineen on periaatteessa jo hyväksytty lokakuussa
Karasjoella pidetyssä komission kokouksessa ja se jul
kaistaan vuonna 1992.

Uusin komission “sateenvarjon alla” selvitettävä koko
naisuus on Paatsjoen vesistöalue, jonka kuormitusselvi
tystä tehdään pääasiassa Finnmarkin lääninhallituksen ja
Murmanskin alueen yhteistyönä. Norja osallistuu Suomen
puoleisen vesistönosan merkittävimmän kohteen, Inanijär
ven tutkimukseen kompensaationa järven säännöstelystä
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saamastaan hyödystä. Komission suosituksen mukaan Norjan
osuus on tutkimustyötä tai sen tutkimustyön rahoitusta,
jolla selvitetään mahdollisuuksia ekologisemman säännös
telykäytännön toteuttamiseen.

Lisätiedot: Marjaleena Nenonen, Lavy, puh. 960-2g4 447
Kari Kinnunen, Lavy, puh. 960-294 400

Kirjallisuutta:

1) Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio 1991. lenojoen moninaiskäyttösuunnitelma.
Ympäristöministeriö. s. 175. (painossa)

2) Norsk-finsk grensevassdragskommisjon. Flerbruksplan for Tanavassdraget. Fylkesmannen in
Finnmark. Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 34.

3) Traaen T.S.. LindstrØm E.-A. ja Huru H. 1990. Overvåkning av Tanavassdraget. Fremdrifts
rapport for 1988-1989. NIVA—rapport 0—88192. 0—89152. 15814 82—577—1825—4.

4) Lax H.-G., Koskenniemi E. • Sevola P. ja Bagge P. 1991. Tenojoen pohjaeläimistö ympäristön
laadun kuvaajana. Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio. s. 77. Vaasan vesi- ja ympäristö-
piirin moniste.
- Bottenfaunan i Tana älv som indikator på milj ökvaliteten. Ruotsinkielinen versio raportista.
Vasa vatten- och miljödistrikt

PERÄMEREN VIRTÄUSMÄLLI

Suomessa on 1970-luvun alkupuolelta asti kehitetty nu
meerisia menetelmiä vesistöjen virtausten ja veden laa
dun laskemiseen. Kehittämistyötä tehneistä laitoksista
voidaan mainita VTT, VYH ja merentutkimuslaitos. Näissä
laitoksissa saadut valmiudet muodostivat pohjan tässä
selostettavalle tutkimukselle.

Tutkimus toteutettiin Lapin vesi- ja ympäristöpiirin
aloitteesta vuosina 1987 - 1990. Tutkimuksen suoritus-
paikat olivat Oulun yliopisto, VTT/RÄK, VTT/REÄ, (vuonna
1990 Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus), Oulun
vesi- ja ympäristöpiiri, Keski-Suomen vesi- ja ympäris
töpiiri sekä vesi- ja ympäristöhallitus

Tutkimus aloitettiin maailmanlaajuisella mallikyselyllä
ja koko projektin ajan kansainväliset yhteydet ovat
olleet keskeisellä sijalla. Tutkimus on liitetty EUREKÄ/
EUROMÄR-yhteistyöhön. Projektista on ollut edustus yli
teistyökokouksissa. Lisäksi on tehty yhteistyötä Ruotsin
SMHI:n kanssa.
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Tutkimuksen tavoitteena oli luoda valmius laajan meri-
alueen yhtenäiseen käsittelyyn kolmiulotteisella vir
taus- ja kulkeutumismallilla sekä luoda pohjaa meri- ja
rannikkoalueiden vedenlaatusimuloinnille, äkil listen
ympäristökatastrofien hallintaan ja helpottaa laajan ja
heterogeenisen vedenlaatuaineiston tulkitsemista ja
tilaan vaikuttavien tekijöiden erittelyä.

Tutkimuksessa saatiin kehitettyä kolmiulotteinen malli,
jolla voidaan kuvata koko Perämeren liydrodynamiikkaa.
Projektissa keskityttiin veden suolaisuuden ja lämpöti
lan dynamiikan kuvaamiseen. Lisäksi kehitettiin kak
siulotteinen moniverkkomalli, jonka erotustarkkuus (lii
lakenttä 500 . 500) on huomattavasti suurempi kuin kol
miulotteisen mallin (40 35 . 10).

Kolmiulotteista mallia voidaan soveltaa yksittäiselle
rannikkoalueelle siten, että erotustarkkuus kohdiste

Ø taan ko. kohteeseen mutta malli ottaa samalla huomioon
koko Perämeren virtaukset. Kemin edustan sovelluksessa
laskettiin merialueen veden laatua erilaisissa kuormi
tusoloissa. Tämä on ensimmäinen paikallinen mallisovel
lus Pohjanlahden piirissä, jossa samalla otetaan huomi
oon laajan merialueen virtaukset. Merenkurkun sovelluk
sessa laskettiin vuonna 1984 tapahtuneen M/S Eiran öljy-
onnettomuuden yhteydessä mereen joutuneen öljylautan
ajelehtimista. Tässä sovelluksessa otettiin mukaan koko
Pohjanlahden virtaukset, vaikkakin mallin erotustarkkuus
oli kolidistettu Merenkurkkuun.

Mallin antamien tulosten todentamiseksi tehtiin virtaus
mittauksia ja ajelehtimiskokeita. Vertailu osoitti, että
malli laskee virtaukset varsin luotettavasti. Mallin
antamien tulosten vertailu lämpötila- ja suolaisuusmit
tauksiin osoitti, että malli soveltuu hyvin hydro
dynamiikan kuvaamiseen. Perämeriproj ektin yhteydessä
kehitystyön kohteena olleet mallit ovat kansainvälises
tikin ajatellen korkeatasoisia. Kolmiulotteinen malli
näyttää olevan Länsi-Euroopan testatuin. Myös moniverk
komalli on osoittanut telionsa ja on luonnon monimuotoi
seen geometriaan sovellettuna ainutlaatuinen maailmassa.
Tämän vuoksi kansainvälisille yhteyksille asetettiin
tämän tutkimuksen yhteydessä suuri paino.

Perämeriproj ektissa keskityttiin hydrodynamiikkaa kuvaa-
van mallin kehittämiseen. Tulosten hyväksikäytön varmis
tamiseksi projektin aikana aloitettiin öljyn ja kemikaa
lien kulkeutumista kuvaavan operatiivisen mallin kehit
tämistyö ja olijelmoitiin ekologisen mallin kehittämis
projekti. Molemmat työt ovat saaneet rahoituksen ja ne
on käynnistetty. Näiltä osin on tutkimustulosten liyväk
sikäyttö varmistettu. Öljy- ja meripelastusmalli on jo
operatiivisessa koekäytössä Merenkurkussa.

Perämeriprojektin yhteydessä luotiin periaatteet Peräme
ren seurannan kehittämiseksi. Tämän työn tuloksia ollaan
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nyt viemässä käytäntöön. Asiaa käsittelevä viranomais
ryhmä on aloittanut työnsä. Tarkoituksena on muuttaa
kahteenkymmeneen erilliseen ohjelmaan perustuva sekava
seuranta koillisen Perämeren yhteistarkkailuohjelmaksi.
Tärkeänä tavoitteena on kehittää seurantaa siten, että
veden laadun trendeistä ja alueellisesta jakautumasta
saadaan luotettava kuva ja tuloksia voidaan käyttää
mallisovellutusten perustana.

Lisätiedot: Erkki Älasaarela, Ouvy, puh. 981-3158 370
Heimo Vepsä, Ouvy, puh. 981-3158 373

Kirj allisuutta:
Koponen. J.. Alasaarela. E.. Vepsä. H.. Virtanen. M.. Lehtinen. K.. Sarkkula. J.. Simbiero
wicz. P. 1991. Nodelling the dynamics of a large sea area. Publications of the Water and
Environment Research Institute. National Board of Waters and the Environment. Finland. No. 7.
ISBN 951—47—4284—2. ISSN 0783—9472 fin print).
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SELLU- JA PAPERITEHTAIDEN JÄTEVESIEN TYPPI- JA
FOSFORIKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

Sellu- ja paperiteollisuuden jätevesikuormitus kasvoi
typen ja fosforin vesistökuormituksen osalta 1980-luvun
puolivälissä. Kuormituslisäyksen syynä oli pääasiassa
sellu- ja paperiteollisuuden tuotannon kasvu ja muutok
set. Typen ja fosforikuormituksen kasvun syynä oli myös
se, että jätevesien puhdistuksessa oli otettu käyttöön
biologisia jäteveden puhdistamoita. Koska sellu- ja
paperiteollisuuden jätevesien biologisen puhdistettavuu
den edellytyksenä oli yleensä typen ja fosforin lisäys
käsiteltävään jäteveteen, tapahtui näiden lisättyjen
ravinteiden huuhtoutumista puhdistamolta vesistöön.
Esimerkiksi Kymen vesi- ja ympäristöpiirin vuonna 1987
suorittama tilannekartoitus osoitti, että sellutehtaan
ja kartonkitehtaan aktiivilietelaitoksen poistovedessä
oli 15 - 120 % suurempia ravinnepitoisuuksia kuin
telitaalta biologiselle puhdistamolle tulevassa jäteve
dessä.

Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission vuoden
1988 helmikuun ministerijulkilausumassa ja suosituksessa
massa- ja paperitehtaiden päästöjen rajoittamisesta sekä
valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelutavoit
teista vuoteen 1995 on massa- ja paperiteollisuuden
jätevesien fosfori- ja typpikuormituksen vähentämiseksi



esitetty tavoitteita sekä yleisellä tasolla että numee
risina tavoitearvoina. Koska metsäteollisuusj ätevesien
typen ja fosforikuormituksen kasvu oli ristiriidassa
vesiensuojelutavoitteiden kanssa, Kymen vesi- ja ympä
ristöpiirissä käynnistyi tutkimus, jonka tavoitteena oli
löytää toiminnassa oleville biologisille puhdistamoille
ajotapa ja ravinteiden annostelutapa, joilla jätevesien
typpi- ja fosforikuormitus vähenisi mahdollisimman
pieneksi. Vuonna 1988 tutkittiin paperitehtaan ja
vuosina 1989 - 1990 sellutehtaan aktiivilietelaitosten
toimintaa.

Enso-Gutzeit Oy:n Summan paperitehtaan aktiivilietelai
toksen ajotapaa muutettiin vuoden 1988 tutkimuksen
aikana siten, että laitoksen lieteikä oli oikeassa
suhteessa lietekuormaan ja typen sekä fosforin annoste
lua väliennettiin. Näillä ajotavan säädöillä saavutettiin
tilanne, jolloin aktiivilietelaitoksessa tapahtui sekä
fosforin että typen reduktiota, poistoveden fosforipi
toisuus oli alle 1 mg/1 ja samalla parani aktiiviliete
laitoksen puhdistusteho BOO- ja CODcr-reduktion osalta.
Äj otapasäätöj en seurauksena jätevesien ominaiskuormitus
tuotettua paperitonnia kohti typen osalta väheni tasolta
300 g tasolle 115 g ja fosforin osalta tasolta 90 g
tasolle 20 g.

Kymin Paperiteollisuus Oy:n Kuusanniemen sellutehtaan
aktiivilietelaitoksen ajotapaa säädettiin vuoden 1990
tutkimuksen aikana ns. ajotason (= lieteiän ja liete
kuorman tulo on vakio) perusteella ja typen annostelua
vähennettiin. Fosforia ei puhdistamolle lisätty, mutta
40 - 45 % puhdistamolle tulevan jäteveden sisältämästä
fosforista oli peräisin ns. meesalietteestä. Tutkimuksen
aikana lähinnä teknisistä ongelmista johtuen meesaliet
teen syöttömäärä puhdistarnolle väheni noin puolella,
joten myös “fosforiannostelun” vähenemisestä saatiin
tuloksia. Äjotavan säätöjen ja meesalietteen syöttömää
rän väliennyksen seurauksena akti ivilietelaitokselta
poistuvan veden typpipitoisuus pieneni 5,0 mg/l:sta 2,2
mg/1:aan ja fosforipitoisuus pieneni 1,1 mg/l:sta
0,5 mg/l:aan. Ominaiskuormitusluvut valkaistua selluton
nia kohti pienenivät typen osalta tasolta 450 g tasolle
200 g ja fosforin osalta tasolta 95 g tasolle 40 g.
Pulidistustulos BOD-reduktion ja CODcr—reduktion osalta
parani ajosäätöjen seurauksena.

Kun tavoitteena on typen ja fosforikuormituksen vähentä
minen paperi- tai sellutehtaan jätevesien aktiiviliete
laitoskäsittelyn yhteydessä, on aktiivilietelaitosta
ajettava ns. vakioajotasolla (= lietekuorma * lieteikä =
vakio). Vakioajotaso tarkoittaa käytännössä sitä, että
aktiivilietelaitoksesta poistetaan lietettä oikeassa
suhteessa aktiivilietelaitokselle tulevaan orgaaniseen
kuormitukseen. Sellutehtaan jätevesien aktiivilietekä
sittelyssä typen annostelun vähentämisen ensimmäisissä
vaiheissa pieneni poistoveden typpipitoisuus, mutta
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typpiannostelua edelleen vähennettäessä typpipitoisuus
ei enää pienentynyt. Taselaskelmat osoittivat, että
aktiivilietelaitoksen biologisiin prosesseihin sitoutui
typpeä ilmasta. Meesalietteen annostelun määrällä oli
ratkaiseva merkitys sellutehtaan aktiivilietelaitoksen
poistoveden fosforipitoisuuksiin eli meesalietteen
hallitulla annostelusäädöllä voidaan vaikuttaa selluteh
taan aktiivilietelaitoksen poi stoveden fosforipitoisuuk
sun.

Tutkimusten aikana esiintyi vaikeuksia jätevesien typen
eri esiintymismuotojen analysoinnissa. Kymen vesi- ja
ympäristöpiirissä tehtiin kyseiseen ongelmaan liittyen
erillinen kartoitus3.

Kymen vesi- ja ympäristöpiirin tutkimusten perusteella
löydettiin mahdollisia aktiivilietelaitoksen ajosäätö
jä, joilla voidaan vaikuttaa typen ja fosforin vesistö
kuormituksen vähentämiseen. Yhtenä ratkaisuna edelleen
vähentää typen ja fosforin kuormitusta on pienentää
poistoveden kiintoaineeseen sitoutuneen typen ja fosfo
rin kuormitusta vähentämällä aktiivilietelaitoksen
poistoveden kiintoainepitoisuutta mekaanisella j älkipuli
distuksella eli flotaatiosuodatuksella. Kymen vesi- ja
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ympäristöpiiri aloittaa vuonna 1992 yhteistyössä Lap
peenrannan teknillisen korkeakoulun ja Pietarin alueen
sellu- ja paperitehtaiden kanssa tutkimuksen, jonka
tavoitteena on saada käytännön kokemuksia ja tietämystä
siitä, miten kyseinen jälkipuhdistusratkaisu soveltuisi
Suomen sellu- ja paperitelitaiden jätevesien käsittelyyn,
pyrittäessä saavuttamaan vesiensuoj elutavoitteita
erityisesti jätevesien typen ja fosforin vesistökuormi
tuksen vähentämisessä.

Lisätietoja: Riitta-Sisko Wirkkala, Kymen vesi- ja
ympäristöpiiri, puh. 951 - 276 3843.

Kirjallisuutta:

1 Wirkkala. Riitta-Sisko 1989. Metsateollisuusjätevesien typpi- ja fosforikuormitus / osa

1: Paperitehtaan aktiivilietelaitoksen typen ja fosforin annostuksen sääto. Kouvola.

Kymen vesi- ja ympäristöpiiri. Vesi- ja ympäristöhallituksen monietesarja nro 194.

2 Wirkkala. Riitta-Sisko 1991 (tulossa). Metsateollisuusjätevesien typpi- ja fosforikuormi—

tus / osa 2: Sellutehtaan jätevesien typpi— ja fosforikuormftuksen vähentäminen
aktiivilietekäsittelyn yhteydessä. Kouvola. Kymen vesi- ja ympäristöpiiri. Vesi— ja

ympäristöhallituksen monistesarja nro 340.

3 veräjänkorva. Maritta; Wirkkala. Riitta-Sisko 1991. Liukoisten typpiyhdisteiden määritys

sellu- ja paperiteollisuuden aktiivilietelaitosten jätevesistä. Kouvola. Kymen vesi— ja
ympäristöpiiri. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 339.

YMP.RISTÖN KRIITTINEN KUORMITUS KARTOITETTU

Happaman laskeuman aiheuttamat laajat ympäristöongelmat
ovat olleet lähtökohtana ekosysteemien sietokykyä sel
vittäville ja kartoittaville tutkimuksille, joiden tu
loksiin ilman epäpuhtauksien vähentämispyrkimykset pyri
tään perustamaan. Tämän tutkimuskentän tavoitteena on
määrittää ilman epäpuhtauksien laskeumille ja konsent
raatioille sellaiset rajat, kriittisen kuormituksen
arvot, että ympäristön vaurioituminen ei niiden toteu
tuessa jatkuisi. Vaurioituneiden ekosysteemien tulisi
laskeuma-arvojen laskiessa alle kriittisen kuormituksen
palautua tilanteeseen, jossa eliöstön elinolosuhteet
eivät ole vaarassa.

Kriittisen kuormituksen alueellisen jakautumisen tunte
minen on oleellinen askel pyrittäessä ekosysteemien
sietokykyyn polijautuviin energia-ja päästöratkaisuihin.



26

Kriittinen kuormitus, kartoitettuna yli laajan maantie
teellisen alueen, mahdollistaa sellaisten päästörajoi
tusten laskemisen, jotka kohdentuvat voimakkaimpina
alueen herkimmille osille. Tähän asti ainoa vähentämis
strategia on ollut yleinen yhtäläinen prosenttimääräinen
vähennys. Tähän verrattuna kriittisen kuormituksen stra
tegia mahdollistaa suuria kustannussäästöjä ja tätä
kautta huomattavasti tehokkaampia toimenpiteitä niillä
alueilla, jossa toimenpiteitä myös voimakkaimmin kaiva
taan.

Kriittistä kuormitusta voidaan pitää tarkasteltavan
ekosysteemin sisäisenä ominaisuutena, jonka arvon määrää
tietyn luonnon osan herkkyys laskeuman vaikutuksille.
Eri alueet ja eri ekosysteemit ovat herkkyydeltään eri
laisia, ja näin ollen ne sietävät erilaista kuormitusta.
Kriittisen kuormituksen käytännön määrittäminen edellyt
tää tutkimustietoa laskeuman annos-vaste suhteista.
Kriittisen kuormituksen määrityksen ensimmäinen tehtävä
on selvittää tarkasteltavien organismien sietokyvyn
rajat tarkasteltavassa ekosysteemissä. On siis tunnetta
va ekosysteemin fysikaali s-kemiall isten olosuhteiden
merkitys ekosysteemin eliöstölle. Toiseksi on tunnettava
kuormituksen ja fysikaalis-kemiallisten muutosten väli
nen yhteys. Näistä kahdesta yhdessä voidaan johtaa
kriitttinen kuormitus. Kriittisen kuormituksen laskemi-
sessa lähdetään siitä, että ympäristön tila ei saa tar
kasteltavassa ekosysteemissä millään aikajänteellä huo
nontua yli kriittiseksi katsottavan tason. Kriittiseksi
katsottava ympäristön tila määrätään etukäteen ja se
otetaan huomioon käytettävissä staattisissa laskenta
menetelmissä laskemalla taaksepäin se kuorma, jolla
kyseinen ympäristön laatukriteeri toteutuu.

Suomi osallistuu aktiivisesti ECE:n alueella toteutetta
vaan kriittisen kuormituksen kartoitukseen. Kartoituksen
kansallisena keskuksena toimii vesi- ja ympäristöhalli
tuksen Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos. Kartoituksen
ensimmäisessä vaiheessa on laskettu kokonaishappamuuden
kriittinen kuormitus ja rikin kriittinen kuormitus jär
ville ja metsämaille. Suomen osalta järvien kriittinen
kuormitus on kartoitettu Vesien- ja ympäristöntutkimus
laitoksessa ja metsämaiden kriittinen kuormitus Valtion
teknillisessä tutkimuskeskuksessa. Käytetyt aineistot
ovat peräisin Vesien-ja ympäristöntutkimuslaitoksesta,
Metsäntutkimuslaitoksesta, Geologian tutkimuskeskuksesta
ja Ilmatieteenlaitoksesta. Kartoituksessa kriittinen
kuormitus on laskettu 1450 järvelle ja 1057 metsämaa
pisteelle. Eri Pohjoismaissa toteutettujen järvikartoi
tuksien tulokset on yhdenmukaistettu ja julkaistu yhte
näisinä karttoina Pohjoismaiden Ministerineuvoston ra
hoituksella.

Kriittinen kuormitus vaihtelee voimakkaasti melko pie
nenkin alueen sisällä. Lähes koko Fennoskandian alueella
on järviä, jotka kestävät vain hyvin vähäistä happamoit
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tavaa vuosilaskeumaa, 20 milliekvivalenttia happoa ne
liömetrille vuodessa (mekv/m2/v). Tämä vastaa rikkikuor
mitukseksi laskettuna arvoa 0.32 grammaa rikkiä ne
liömetrille vuodessa (gS/m2/v). Suomessa kriittinen
kuormitus ylittyy tällä hetkellä noin kolmasosalla jär
vistä. Älustavien tulosten mukaan metsämaan kriittinen
kuormitus sijoittuu Etelä- ja Keski-Suomessa pääosin
luokkaan 20--50 mek/m2/v, pohjoisimmassa Lapissa kriitti
nen kuormitus metsämaalle on alle 20 mekv/m2/v. Kriitti
nen kuormitus metsämaille ylittyy tällä hetkellä lähes
joka toisessa tutkituista pisteistä. Kriittinen kuormi
tus metsämaille ylittyy määrällisesti vähemmän mutta
suuremmassa osassa pisteitä verrattuna järvien tilantee
seen. Kriittisen kuormituksen tarkastelujen avulla arvi
oituna vahvistuu se yleinen käsitys, että osa maamme
luonnosta on haavoittuva ja herkkä ilmaperäisen las
keuman vaikutuksille.

Kartoituksen toisessa vaiheessa selvitetään vuoden 1992
aikana mikä on typen osuus kriittisestä happamoittavasta
kuormituksesta. Typen reaktiot ekosysteemeissä ovat
monin kerroin monimutkaisempia kuin rikin. Pohjoismaiden
ministerineuvosto järjestää yhdessä Kanadan valtion
kanssa ensi vuoden huhtikuussa kansainvälisen tutkijako
kouksen laskentamenetelmän kehittämiseksi typen kriitti
selle kuormitukselle. Myös ilman epäpuhtauksien kriit
tisten konsentraatioiden kartoitus alkaa toden teolla
vuonna 1992.

Lisätiedot: Juha Kämäri, vet, 4028 346
Martin Forsius, vet, 4028 352
Maximilian Posch, vet, 4028 322

Kirjallisuutta:
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and their exceedance. Hiljörapport 1990:17. Nordic Council of Ministers, Copenhagen.
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AJANKOHTAISTA TIETOA LINTUVESISTÄ

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri jatkoi kesällä
1991 valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman koh
teiden linnustoselvityksiä. Vuorossa olivat Rääkkylän
Joki-Hautalampi, Jouhtenuslampi ja Värtsilän Sääperi.
Kuten aiemminkin, perusteellisten laskentojen tulokset
poikkesivat lintuvesityöryhmän arvioista.

Sääperin pesimälinnustoon perustuvaksi suojelupistear
voksi tuli 141 (60), Joki-Hautalammen 138 ( alle 100) ja
Jouhtenuksen 132 (alle 100) (suluissa lvt:n arvio). Kan
sainvälisen tason suojelukohteen alaraja on 80 pistettä.
(Kesällä 1990 lasketun läänin arvokkaimman lintujärven -

Outokummun Sysmäjärven - pistearvoksi tuli 180 (77)).

Ärvokkaimmat pesimälajit olivat kaulushaikara (4 paria),
uivelo (1), ruskosuohaukka (3), luhtakana (1), liejukana
(1), jänkäkurppa (2), pikkulokki (154), pikkutikka (2),
rytikerttunen (5), rastaskerttunen (3) ja kultasirkku
(4). Uivelolla on vakiintunut kanta Rääkkylässä.

Lintuvesiohj elman viivästymisestä aiheutuneet vahingot
ovat ristiriidassa niiden kansainvälisten sitoumusten
kanssa, joita on laadittu vesilintujen ja kosteikkojen
suojelemiseksi. Suomessa lintuvesien suojelutoimet ovat
käytännössä olleet suhteellisen vähäisiä.

Esimerkiksi Joki-Hautalammelle on rakennettu ohjelman
valmistumisen jälkeen n. 8 uutta kesämökkiä tai pysyväm
pää asumusta suojelurajauksen sisälle tai välittömästi
rajauksen ulkopuolelle. Rantojen puustoa ja aluskasvil
lisuutta on raivattu. Ruovikoita on raivattu ja kanavia
kaivettu. Rannoilla on toukokuussa n. 70 venettä. Lok
kilintuja ja tiiroja on ammuttu järjestelmällisesti.

Jokilammen vesi on lisäksi pilaantumassa siihen kasaan
tuvasta humuksesta (turvetuotantoalue yläjuoksulla).
Tästä huolimatta järven on arvioitu olevan edelleenkin
P—K:n 4. arvokkain lintuvesi. Jyrkkä muutos huonompaan
suuntaan on odotettavissa lähivuosina. Jo nyt Jokilammen
suojelu on erittäin vaikeasti toteutettavissa.

Lisätiedot: Aarne Wahlgren, PKvy, puh. 973-141 2707
Petri Hottola, PKvy, puh. 973-821 728

Kirjallisuus:
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Hottola. P. 1991. Kolme Karjalan kosteikkoa - SäperinjHrven. Joki-Hautalammen ja Jouhtenus
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Leivo. M. 1987a. Polvijärven Nisäjärven linnusto. Selvitys PKvy:lle.

Leivo. M. 1987b. Tohmajärven Peijonniemenlahden linnusto. Selvitys PKvy:lle.
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teriön lintuvesityöryhmä. Komiteanmietintö 1981:32. Helsinki.
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EROOSION JA FQSFORIKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN VILJELYTEK
NIIKÄN AVULLA

Maatalouden vesistöihin aiheuttamasta fosforikuormituk
sesta suurin osa tulee eroosioaineksen mukana, koska
fosfori sitoutuu varsin voimakkaasti maapartikkeleihin.
Myös useat nykyisin käytössä olevat torjunta-aineet ovat
kemiali ± selta luonteeltaan luokiteltavissa huonosti
maaperässä li±kkuviksi, toisin sanoen riski niiden huuli
toutumiseen liittyy nimenomaan eroosioon. Viljelytek
niikkaa on siis kehitettävä siten, että peltoalueilta
tapahtuva eroosio vähentyisi. Tällä on ennen kaikkea
vesiensuojelullinen merkitys, mutta hyötyä koituu pit
källä aikavälillä myös peltomaalle itselleen, sillä
nykyinen yksipuolinen suurta eroosiota aiheuttava vilje
ly köyhdyttää maaperää.

Eroosio on melko monimutkainen tapahtuma, mutta siihen
liittyvät tärkeimmät prosessit voidaan nykyisin identi
fioida kohtuullisen hyvin. Niiden kvant±fiointi ja suh
teellinen merkitys tunnetaan kuitenkin huonommin. Eroos
jon liikkeellepaneva voima on putoavan sadepisaran lii
ke-energia, joka irrottaa maapartikkeleita vesisuspensi
oon. Mikäli yksittäisen sateen rankkuus ylittää maan in
fiitraatiokapasiteetin, vesiylijäämä alkaa valua pinta
valuntana aluksi oliuena kerroksena, vähitellen konsent
roituen muodostaen noroja. Sekä ohutkerrosvalunta että
norot voivat irroittaa lisää maapartikkeleita, mikäli
suspendoituneen aineksen konsentraatio on pienempi kuin
valunnan kuljetuskapasiteetti. Mikäli hetkellinen kulje
tuskapasiteetti on pienempi kuin konsentraatio, tapahtuu
suspendo±tuneen aineen sedimentoitumista.

Teoriasta voidaan päätellä, että eroosiota voidaan pie
nentää ensinnäkin pienentämällä paljaalle maanpinnalle
putoavan sadepisaran energiaa. Tämä saadaan aikaan sil
lä, että maan pinnalla on kasvipeite, joka vastaanottaa
ensin sadepisaran, joka vasta sitten, jo suurimman osan
liike-energiastaan menettäneenä, putoaa tai valuu maan
pinnalle. Sama vaikutus on myös maan pinnalla olevalla
oljella ja sängellä. Mitä suurempi osa maanpinnasta on
elävän tai kuolleen kasvimateriaalin peitossa, sitä suu
rempi osa sadepisaroista putoaa ensin niille ja sitä
vähemmän maata irtoaa vesifaasiin. Viljanviljelyssä
sateisimman ajan peittoa voidaan ratkaisevasti lisätä
luopumalla syyskynnöstä kokonaan, siirtämällä se kevää
seen tai korvaamalla aura jollakin kevyemmällä muokkaus
välineellä.

Toinen keino vähentää eroosiota on pienentää pintavalun
nan kuljetuskapasiteettia eli käytännössä saada pinta
virtauksen nopeus pienentymään ja laskeuttaa ainakin osa
maapartikkeleista takaisin maahan. Pintavirtauksen ku
luttavaa vaikutusta voidaan myös pienentää sitomalla maa
paremmin kulutusta kestäväksi. Tällainen vaikutus ai
kaansaadaan lisäämällä tai tihentämällä kasvipeitettä
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joko koko pellolla (esim. nurmiviljely) tai vain osalla
peltoa (esim suojakaistat).

Kevennetyn muokkauksen samoin kuin suojakaistojen tehok
kuutta eroosion vähentämisessä on tutkittu mallin avulla
vertailevasti. Korvaamalla syysmuokkauksessa käytettävä
aura jollakin muulla muokkausvälineellä voidaan eroosi
ota vähentää savi- ja hietamailla 40-70%, hiesumailla
30-40% riippuen mm. käytettävästä välineestä. Suojakais
tojen osalta tutkimukset ovat tällä hetkellä vielä jon
kin verran kesken, mutta alustavien tulosten perusteella
näyttää siltä, että varsin kapeakin (alle 5 m) suoja
kaista pystyy vähentämään eroosiota tehokkaasti. Eroosi
on vähentymisestä ei kuitenkaan voida tehdä aivan suora
viivaisia johtopäätöksiä kokonaisfosforin suhteen. En
sinnäkin hienojakoiset savihiukkaset sisältävät enemmän
fosforia kuin karkeat partikkelit ja esimerkiksi suoja
kaistojen pidätyskyky savipartikkeleita vastaan on huo
no. Toisaalta osa fosforista tulee pintavalunnankin
mukana liukoisessa muodossa tai kuivatusvesien mukana,
eikä eroosiontorjuntamenetelmillä ole tähän kovinkaan
paljon vähentävää vaikutusta. On tuloksia, joiden mukaan
liukoisen fosforin kuormitus saattaisi jopa lisääntyä.

Lisätiedot: Seppo Rekolainen, vet, puh. 4028 325

Kirjallisuutta:

Rekolainen, S. and Posch, M. • 1991. Effects of conservation tillage techniqiies on erosion
control in Finland - A model evaluation, in Preprfnts Vol.l “International Hydrology &
Water Resources Symposium”. National Conference Pubiination No. 91/22. The Inatitution of
Englneers, Australia. pp. 236—240.
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LIIAN RUNSAS PELTOLÄNNOITUS VAARANA POHJÄVEDEN LÄÄDULLE

Maailmalta tulleiden hälyttävien viestien ja yksittäi- (3
sessä katselmustoimituksessa esiintyneiden kaivovesien
laatutietojen perusteella päätettiin vesi- ja ympäristö-
hallinnossa käynnistää Rengossa sijaitsevan maanvilje
lysalueen kaivovesien nitraattipitoisuuden tarkkailuoh
jelma. Tutkimus alkoi v. 1985 ja sitä on koordinoinut
vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos tukenaan eri yksi
köistä ja piireistä koottu ns. “nitraattiryhmä”.

Tavallisesti pääosa nitraatista saadaan ruoasta, paitsi
silloin, kun talousveden nitraattipitoisuus on korkea.
Nitraatin aiheuttamat terveysriskit kohdistuvat ime
väisikäisiin lapsiin, joilla nitraatista muodostuva
nitriitti voi aiheuttaa häiriöitä veren punasolujen
happiaineenvaihduntaan. Suomessa lääkintöhallituksen
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asettama nitraatin enimmäispitoisuuden raja talousvedes
sä on 25 mg/l (N03-N 6 mg/l) ja jos pitoisuus on yli 100
mg/l (N03-N 22 mg/l) ei vesi ole kelvollista talousvedek
si.

Tutkimusalue on osa pitkää harjujaksoa, joka monin pai
koin on tasoittunut topografisesti ja hienoimmat maa-
ainekset ovat levinneet 1,5-2,5 km leveäksi jokitasan
goksi. Harjun karkea ydinosa kulkee läpi koko tutkimus-
alueen ja saa täten aikaan hydraulisen yhteyden osa-
alueiden kesken.

Tutkimusalue on jaettu kolmeen osa-alueeseen seuraavin
perustain:
- alue 1; luonnontilainen harjualue
- alue II; maanviljelysaluetta, jossa käytetään normaa
lia lannoitusta

- alue III; maanviljelysaluetta, jossa lannoitus voima
peräistä, mm. tärkkelystehtaan jätevesiä on sadetettu
pelloille.

Näytteitä otettiin viisi kertaa vuodessa. Alussa havain
tokaivoja oli lähes 50 kpl, mutta niistä valittiin jat
kuvaan tarkkailuun vain sellaiset kaivot, joihin ei
pääse pintavesiä. Näin saatiin yhteensä 26 havaintopis
tettä, joista 4 kpl on alueella 1, 13 kpl alueella II ja
9 kpl alueella III.

Peltoalueella nitraatin huuhtoutumiseen vaikuttavia
tekijöitä ovat mm. maalaji, routa, maanmuokkaus, lannoi
tuksen määrä ja ajankohta, viljelykasvi, sademäärä ja
orgaanisen aineksen hajoaminen. Kaikkien näiden tekijöi

Kuva 1 ja 2. Rengon tutkimuksen kaivovesien N03-N pitoi
suuden kehittyminen tutkimusalueittain (kuva 1) ja vuo
denajoittain alueella III (kuva 2).

0
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den merkitys tulee esille eri tavalla eri vuodenaikoina.
Tämän vuoksi näytteenotto pyrittiin rytmittämään mah
dollisimman hyvin vuodenaikojen suhteen.

Änalyysien mukaan luonnontilaisella harjualueella
(alue 1) pohjaveden nitraattipitoisuus on 1,0 mg/l
(N03-N 0,2 mg/1), mikä on varsin normaali. Kuuden vuoden
keskiarvo on jopa hiukan pienempi kuin kolmen vuoden,
mikä osoittaa muutosta parempaan suuntaan (kuva 1).
Tilanne on huonompi alueilla II ja III, joilla keskimää
räiset nitraattityppipitoisuudet ovat kasvamaan päin.
Tosin pitkänajan keskiarvot pysyvät vielä juomavedelle
asetetun raja-arvon alapuolella.

Vuodenajoittainkin tarkasteltuna tulos on samansuuntai
nen, ja alueella III pitoisuus on kohoamassa kaikkina
vuodenaikoina kevättä lukuunottamatta (kuva 2).

Voimaperäisesti lannoitetun alueen kaivovesien pit
känajan nitraattipitoisuuden keskiarvo lähenee jo uhkaa
vasti raja-arvoa, joten monessa havaintopisteessä pohja-
veden nitraattipitoisuus on sallittua korkeampi suurim
man osan vuotta.

Tutkimus julkaistaan monistesarjassa vuoden 1992 alku
puoliskolla.

Lisätiedot: Esa Rönkä, ttt, puh. 4028 252
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TAPAHTUMIA

JOHDÄTUS POHJÄVESIEN MALLINTAMISEEN 26.-27.l1.1991

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen teknillisen tut
kimustoimiston pohj avesimalliproj ekti järjesti ensimmäi
sen koulutustilaisuuden, jossa perehdytettiin vesi- ja
ympäristöhallituksessa toimivia pohj avesiasiantuntij oita
pohj avesimalleihin, niiden vaatimiin lähtötietoihin,
matemaattisiin perusteisiin ja käytännön mallin
nusesimerkkeihin. Lisäksi kaksi eri konsulttifirmaa
esittelivät tekemiään mallinnustöitä. Luentojen aihepii
riä käytiin läpi myös harjoitustehtävien avulla. Kurs
sille osallistui yhteensä 22 henkilöä, joista 16 oli
vesi- ja ympäristöpiireistä ja 6 keskusvirastosta.
Kurssilaisille lähetettiin etukäteen elokuussa 1991 il
mestynyt pohjavesimalleja käsittelevä julkaisu1.

Kurssilla koottuj en arviointilomakkeiden perusteella
koko kurssin aihepiiriä pidettiin tärkeänä ja sen todet
tiin antavan virikkeitä mallien hyväksikäyttöön. Kurs
silaiset halusivat lisäkoulutusta yleensä pohja
vesiasioista ja parempia mahdollisuuksia osallistua
koulutustilaisuuksiin. Erityisesti pohjavesimallinnuk
sesta halutaan jatkokoulutusta koska aihe on uusi ja
kohtalaisen tuntematon kokonaisuus, joka vaatii pereh
tymistä teoriaan sekä käytännön harjoittelua. Kurssilai
set haluavat jatkokoulutusta mm. seuraavista aiheista:
- käytännön harjoittelua eri pohjavesimalleilla
- mallien vertailu ja soveltuminen eri tilanteisiin
(suotautumisen ja huuhtoutumisen kytkeminen pohja
vesimalleihin, kemikaalien käyttäytymisen vertailu
mallien avulla, vedenoton ympäristövaikutusten sel
vittäminen, tekopohj aveden muodostaminen, suoj a-alue
suunnitelmien laatiminen)

- pohjavesimallien vaatimat lähtötiedot ja niiden hank
kiminen

- tietoa eri kemikaalien kulkeutumisominaisuuksista

Käytännön pohj avesityöskentelyn tehostamiseksi esitet
tiin lisättäväksi:
- pohjavesimallien käyttöön soveltuvia atk-laitteita
ja ohjelmia

- henkilö- ja tutkimusresursseja
- asiantuntij a-apua pohj avesimallinnuksessa
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Kurssin antaman palautteen perusteella jatkokoulutusta
tarvitaan, mutta tämä edellyttää opetuskäyttöön soveltu
vien laitteiden ja pohjavesimalliohjelmistojen hankki
mista.

Lisätiedot: Kirsti Granlund, ttt, puh. 4028 251
Taina Nystn, ttt, puh. 4028 259

Kirj allisuutta:
1Granlund. KOO Nystn. T. 1991. Pohjavesimallit ja niiden soveltaminen. Helsinki . vesi- ja
ympäristöhallitus. 30 s. Vesi- ja ymparistöhallituksen monistesarja nro 286.
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen
rakenne on: otsake (ISOILLÄ KIRJÄSIMILLÄ, iskevä,
lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjal
lisuusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjestys-
numeroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selosteet
ja uutiset laaditaan WP 5.0:lla (tekstityyppi: courier),
pohjalle tiedonvirta.w50, joka löytyy virallisten pohji
en joukosta (PF3, F19). Pohjaan on valmiiksi ohjelmoitu
marginaalit, rivitiheys, ja kirjallisuusviitteen teksti
koko, asetuksineen. (PF4 painetaan kaksi kertaa, nuoli
alas. Näin päästään näytön loppuun ja aloitetaan kirjal
lisuusluettelon kirjoitus. Äsetukset näin ollen ovat
säilyneet). Artikkelit lähetetään tulostimeen LÄSER
R500, tai kirjeenä Terttu Halmeelle. Selosteen enim
mäispituus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta
tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 31.1., 15.5.,
15.9., 30.11. Vesi- ja ympäristöhallituksen sarjoissa
julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista
jätetään seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun
alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja
ympäristöhallinnon yksiköistä lyhenteitä seuraavasti:

toimisto ympäristöpiiri

kuntatoimfsto

teollisuustoimisto

katselmustoimisto

kemikaaliyksikkö

hallintotoimisto Vavy = Vaasan vyp

taloustoimisto

tietohallfntojmjsto

suunni ttelusjhteerjstö

1

0
d

VE =

vöt =

VYH = vesi- ja ympäristöhallinto VYL = vesien- ja ympäristön-

tai —hallitus tutkimuslaitos

vesistöosasto

vesistötoimisto

hyt = hydrologlan toimisto

vet • vesi- ja ympäristön-

rat = rakennustoimjsto tutkimustoimisto

Vy = Vesien- ja ympäristönsuojelu— ttt = teknillinen tutkimustoimisto

osasto

vyt = vesien- ja ympäristönsuojelu

kn t

tet

kat

kem

lab = tutkimuslaboratorio

Hevy = Helsingin vesi- ja

YO =

oit =

hat =

Tuvy

Tavy

Kyvy

Mivy

Yleinen osasto

oikeustoimisto

= Turun vyp

Tampereen vyp

= Kymen vyp

Mikkelin vyp

tat

tht =

sus =

Kuvy = Kuopion vyp

PKvy = Pohjois—Karj.vyp

KSvy

Kovy

Ouvy

Kavy

Keski—Suomen vyp

Kokkolan vyp

Oulun vyp

Kainuun vyp

Lavy = Lapin vyp
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ONKO TIETOA 7

Ennen tietokoneiden aikaa kerrottiin usein tarinoita kävelevistä
tiedostoista. Näillä henkilöillä oli omaan “personal computeriinsa”
lokeroituna omalta alaltaan tavaton määrä yksityiskolitaista tietoa,
jota he tarvittaessa pystyivät kaivelemaan sieltä esille. Kuvaan
kuului usein, että tällaiset tietopankit julkaisivat tietojaan sangen
kitsaasti, eikä mielellään ainakaan heippotajuisina yliteenvetoina.
Näin korvaamattomuus säilyi.

Nykyään tilanne on täysin erilainen, vai onko? Vielä tavattomampi
määrä kaikenlaista yksityiskohtaista tietoa kootaan rekistereihin,
joista numerot sitten voidaan napin painalluksella polkaista ulos.
Selittäviä yhteenvetoja ja raportteja ei tarvita ja tutkijoiden
tulkinnat ovat ehkä peräti häiritseviä. Pelkkä tietoalkio, numero,
riittää ja viranomaiset, päättäjät ja koko yhteiskunta ovat tyytyväi
siä. Aikaa ja rahaakin säästyy, kun joutavanpäiväistä numeroiden
selittelyä ja tulkintaa vähennetään. Tosin esimerkiksi Tiedonvirran
kaltainen tutkimustiedon vaatimaton raportointi ei pysty ylpeilemään
kustannuksilla, jotka muodostuvat lähinnä postituskuluista.

On mielenkiintoista, että usko rekisteritiedon riittävyyteen ainoana
tiedonvälittäjänä sitkeästi putkahtelee esille aika ajoin siitä
huolimatta, että mm. kansainväliset arvioinnit jatkuvasti korostavat
nimenomaan tutkimustulosten - ei rekisteritietojen - hallintovi
ranomaisten ja kansalaisten tietoon saattamisen tärkeyttä. Toki
rekisterit ovat välttämättömiä ja hyödyllisiä renkejä, mutta
isänniksi niistä ei oikein ole. Ne eivät koskaan anna ulos enempää
kuin niihin on pantu sisään.

Pertti Seuna
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z%7 RÄPORTOITUÄ

MÄLLIVITTELYÄ YLI RAJOJEN (
Äsetuin puolustamaan kirjani “Virtausten ja veden laadun
mittaaminen ja mallittaminen osana vesiesuojelun päätök
sentekoa” akateemista statusta väitöstilaisuudessa Tar
ton yliopistossa tammikuun alussa. Esko Kuusisto kuvaa
tapahtumien kulkua toisaalla tässä lehdessä. Tilaisuuden
syntyhistoria liittyi käytännössä niihin kontakteihin,
jotka ovat syntyneet muutaman vuoden ajan jatkuneen,
lähinnä Suomenlahden virtausten ja veden laadun mallit
tamiseen tähtäävän suomalais-eestiläisen yhteistyön
aikana. Naapurimme ovat pitkään jatkuneen pidättelyn
jälkeen valmiit ripeään toimintaan ja suunnitelmia Hel
singin ja Tarton yliopistojen yhteistoiminnasta aletaan
toteuttaa mitä ilmeisimmin jo tämän vuoden aikana.

Esitän seuraavassa yhteenvetoa väitöskirjan sisällöstä
sekä sen aihepiiriin liittyviä ajatuksia. Väitöskirja
osoittaa, että virtaus- ja vedenlaatumallit voivat toi
mia käytännöllisinä ja luotettavina työvälineinä joka
päiväisessä vesien käyttöön ja suojeluun liittyvässä
työssä. Edellytyksenä tämän tavoitteen saavuttamiselle
on tiiviin vuorovaikutuksen luominen mallien kehittämi
sen ja havainto- ja mittaustoiminnan välille sekä hyvän
yhteistyön aikaansaaminen vesitutkimuksen eri osa-aluei
den tutkijoiden välille. Lisäksi yhteistyön piiriin on
välttämättä saatava mallien ja niiden tulosten käyttä
jät. Käyttäjillä tarkoitetaan tässä esim. vesiensuojelun
suunnittelijoita sekä valvonnan ja katselmusten henki
löitä. Pitkäaikainen yhteistyö virtaus- ja vedenlaa
tumallien kehittäjien ja käyttäjien välillä on johtanut
lisääntyneeseen mallien hyödyntämiseen vesi- ja ympäris
töpiireissä sekä parempaan tietoisuuteen niistä mahdol
lisuuksista, joita mallit tarjoavat. Rohkaisevia esi
merkkejä mallien käytöstä on kertynyt koko joukko, esim.
Porin pohjoisen satamatien silta-aukkojen mitoitus,
sellutelitaiden kuormituksen vaikutukset, Balatonin vir
taus- ja sedimenttimalli ja rannikkovesien laadun simu
loinnit. Mallisovelluksia on toteutettu runsaan vii
dentoista vuoden praktiikan aikana yhteistyössä VYH:n
eri tahojen ja eräiden keskeisten ulkopuolisten asian
tuntijoiden kanssa lähemmäs sata kappaletta.
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Mallien luotettavuus perustuu, teoreettisten lainalai
suuksien lisäksi, erityisesti havaintotoimintaan ja
erityismittauksiin. Tässä työssä ovat olleet tärkeässä
asemassa virtausmittaukset, joiden perusteella on voitu
selvittää virtauksia aiheuttavia ja sääteleviä mekanis
meja erilaisissa vesistöissä. Väitökirjassa tarkastel
tim yksityiskohtaisesti rannanläheisten virtausten
probiematiikkaa ja niiden riippuvuutta tuulen käyttäyty
misestä järven pinnalla. Tuulen merkitys on niin do
minoiva virtauksia ja jätevesien liikettä ohjaavana
voimana, että siihen on kiinnitettävä erityistä huo
miota, varsinkin matalissa vesistöissä.

Vaikka fysikaalisten prosessien oikeaan kuvaamiseen on
kiinnitettävä jatkuvaa huomiota, on myös ilmeistä, että
veden laadun kehittymistä sääteleviin fysikaalis-kemial
lisiin ja biologisiin prosesseihin on panostettava pal
jon. Väitöskirjan piirissä olevissa sovelluksissa ku
vattiin veden laadun muutoksia suhteellisen yksinkertai
sula riippuvuuksilla. Jatkossa lisääntyviä odotuksia
kohdistuu esim. järvien sisäisen kuormituksen merkityk
sen ymmärtämiselle ja sedimentin ja veden rajapinnan
tapahtumien mallittamiselle sekä rehevöitymiskehityksen
ennustamiselle.

Itämeren piirissä kärjistyneet öljy- ja kemikaalionnet
tomuusriskit sekä kiihtyvä tarve ohjata vesiesuojelun
päätöksentekoa ja investointeja suuntaa mallikehityksen
painopistettä operatiiviseen, alueellisesti laajaan ja
tieteellisesti entistä integroituneempaan suuntaan.
Esim. Suomenlahden ongelmat ovat käynnistäneet monipuo
lisen ja systemaattisen tiedon hankinnan ja käsittelyn,
joka on välttämätön rehevöitymistä säätelevien ravin
nekiertojen ymmärtämiseksi ja oikeiden vesiensuojeluin
vestointien tekemiseksi. Tähän kokonaisuuteen kuuluu
Suomenlahden sirkulaatioprosessien mittausohjelma, joka
ulottuu myös Eestin ja Venäjän vesiin, sekä tiedon koko
aminen virtaus-, vedenlaatu- ja ekosysteemimalliksi.
Tämän työn onnistuminen ja hyöty tulee riippumaan eri
tyisen paljon kansainvälisen yhteistyön hyötysuhteesta,
kotimaisen työn keskeistä asemaa unohtamatta.

Tutkijoiden väliset kontaktit ovat olleet monesti tur
han nihkeitä ja tieteen kenttä on jakautunut tiukasti
fyysikoihin, kemisteihin, biologeihin jne. Luonnon hie
rarkinen järjestelmä on myös osaltaan asettanut tut
kijat tiettyyn, informaation kulkusuunnan säätelemään
järjestykseen: fysikaaliset prosessit asettavat reunaeh
toja biologisille tapahtumille mutta harvemmin tilanne
on päinvastainen. Näin ei synny mitään automaattista
tiedon vaihtokauppatilannetta. Uskon, että luontoympä
ristössämme esiintulevat ongelmat pistävät meidät muut
tamaan ajattelutapaamme mustasukkaisesta edunvalvonnasta
enemmän kollektiiviseksi. Me tarvitsemme yhä enemmän
tietoja kokonaisuuksista voidaksemme ymmärtää osateki
jöiden merkityksen. Yhteiskuntaan muotoutuneet asenteet
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ja menettelytavat eivät kuitenkaan usein edistä ryhmä-
työskentelyä. Silti sujuvan tien valinta resurssien
kokoamiseksi on helppo perustella: se, että saatamme
työmme tuotteet epäröimättä muiden tutkijoiden ulottu
ville parantaa ponnistustemme hyödyntämistä ja on omiaan
lisäämään työmme merkitystä ja syvyyttä.

Lisätiedot: Juha Sarkkula, hyt, puh. 7314 4167

Kirjallisuutta:

Sarkkula. J. 1992. Neasuring and modelling water currents and quality as a part of water
decision making process for water pollution control. Ph.D. Thesis. Tartu University.

0
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YMPÄRISTÖONGELMIEN KOKONÄISVÄLTÄISEEN TÄRKASTELUUN -

YHDYSKUNTÄJÄTEHUOLLON METÄLLIVIRROISTÄ VÄLIRAPORTTI

Luonto ja yhteiskuntamme koostuu energia-, materiaali-
ja informaatiovirroista. Ympäristöstä otettavat materi
aalit kulkeutuvat erilaisiin tuotteisiin sidottuna yh
teiskunnan läpi ja päätyvät osittain takaisin ympäris
töön kiinteinä, nestemäisinä tai kaasumaisina jätteinä.

Näiden ainevirtojen selvittäminen on keskeistä jäte- ja
kemikaalihuollossa ja laaj emminkin ympäristönsuoj elussa.
Haitallisten ja arvokkaiden aineiden virrat ovat avain
ympäristön kestävään käyttöön. Niiden selvittäminen on
tärkeää myös kehittyvässä tuotesääntelyssä.

Yhdyskuntaj ätehuollon metallivirrat syntyvät yhteis
kunnallisissa toiminnoissa käytettävien, metalleja si
sältävien tuotteiden hylkäyksestä. Jätehuollon piirissä
tuotteet ohjautuvat kierrätykseen, kaatopaikalle, jät
teenpolttolaitokselle, biologiselle jätteenkäsittelylai
tokselle tai ongelmajätelaitokselle (kuva 1).

Jätehuollon järjestäminen ympäristöä mahdollisimman
vähän rasittavaksi edellyttää jätteiden hyötykäytön
tehostamista, jätteiden käsittelyn optimointia ja hai
tallisten aineiden aiheuttamien ympäristövaikutusten
arviointia ja minimointia. Näiden taustalle tarvitaan
tietoa jätteiden lähteistä ja koostumuksesta.
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Ympäristöministeriön rahoittamassa proj ektissa ‘Metal
lien virrat ylidyskuntajätehuollossa’ on tehty esitutki
mus eräistä tärkeistä metalleista materiaalivirta-ana
lyysin keinoin. Työssä kartoitettiin kiinteän yhdyskun
tajätteen metallikuorman pääläliteet eli tuotteet, nii
den koostumus sekä kulutus-, hylkäys- ja talteenotto
määrät. Näiden pohjalta arvioitiin hyödyntämättömänä
jätteeksi päätyvät Äl-, Cd-, Cu-, Hg- ja Pb-virrat ja
niiden tärkeimmät muodostajat.

Älumiinin pääasialliset lähteet yhdyskuntajätteessä ovat
säiliöt, pakkaukset ja isot kodinkoneet. Kuparia päätyy
arvonsa tåkia jätteeksi vain vähän, mutta sen määrä
kasvaa elektroniikkaj ätteen lisääntyessä.

Kadmiumin, elohopean ja lyijyn käyttöä on väliennetty
haittojen takia. Kadmiumin kasvava käyttökolide ovat
NiCd-akut, joita käytetään yleisesti mm. kotitalouksien
pienlaitteissa. Kehitetyt korvaajat (mm. nikkeli-metal
lihydridi-paristot) eivät sovellu kaikkiin käyttökolitei
sun. Ratkaisuna tulee akkujen talteenottoa tehostaa
nykyisestä. Tehostaminen edellyttää akkuja sisältävien
laitteiden merkitsemistä, jotta laitteiden käyttäjät
tiedostavat niiden ongelmaj ätesisällön.

I1

_________

1
[ka-ain] 1 Hyödyke /

tuotantoJ

s Kututushyödykkeidefl
käyttö
(kotitaloudet,
toinistot,

laitokset,
liikkeet)

0

M

1

Kuva 1. Kaavio metallien virroista ympäristöstä tuottei
den valmistuksen, kulutuksen ja hylkäyksen kautta yhdys
kuntajätehuollon piiriin.
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Elohopean tärkeimpiä lähteitä yhdyskuntajätteessä ovat
paristot sekä loisteputket ja -lamput. Viime vuosina on
kehitetty elohopeattomia paristoja, mutta markkinoilla
ja jätehuoltoon kertymässä on edelleen liaitallisia pa
ristotyyppejä. Loistelamput kuluttavat vähän energiaa,
joten niitä suositaan tavallisten lamppujen korvaajina.
Elohopeakuumemittareita käytetään vielä kotitalouksissa,
mutta sairaaloissa digitaaliset mittarit ovat yleisty
mässä.

Lyijyakkujen mukana jätehuoltoon joutuva lyijy saadaan
lähes kokonaisuudessaan talteen. Kasvava lyijyn lähde on
elektroniikkaromu. Lyijyä on mm. juotoksissa sekä tele
visio- ja tietokonemonitoreiden laseissa.

Koneiden ja laitteiden nopea kehitys aiheuttaa kone- ja
elektroniikkaromun lisääntymisen tulevaisuudessa. Romun
sisältämien hyödynnettävien ja haitallisten metallien
talteensaanti tulee huomioida jo suunnittelu- ja tuotan
tovaiheissa sekä jätehuollon ja hyötykäytön ohjauksessa
ja teknisessä toteutuksessa.

Hankkeen jatkossa tutkitaan mittauksin yhdyskuntajäte
huollon metallivirtoj a.

Lisätiedot: Helena Poutanen, ttt, puh. 5089 437

Kirjallisuutta:

Poutanen, H. 1992. Metallien virrat yhdyskuntajätehuollossa. Väliraportti. Helsinki. Vesi— ja
ympäristöhallitus. VYf:n monistesarja nro 350.

0

YLIKRIITTINEN NESTEUUTTO - UUSI ORGÄÄNISTEN YHDISTEIDEN
ESIKÄSITTELYMENETELMÄ

Ylikriittinen nesteuutto, SFE (engl. supercritical fluid
extraction) on uusi vaihtoehto orgaanisten yhdisteiden
eristämiselle kiinteistä näytteistä. Sen sovelluksia on
paljolti elintarvike-, muovi- ja öljyteollisuudessa,
missä SFE:n mahdollisuudet on myös ensimmäisenä havait
tu. Ympäristäanalytiikassa tutkittuja näytteitä ovat mm.
maaperänäytteet, ilmahiukkaset ja biologiset näytteet.
Eniten uutettuja yhdisteitä ovat PÄH- ja PCB-ylidisteet,
pestisidit, dioksiinit ja erilaiset huilivedyt.
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Ylikriittinen neste (1. fluidi) on aineen olomuoto,
jolla kriittistä pistettään ylemmillä paineen ja lämpö
tilan arvoilla on sekä nesteen että kaasun kaltaisia
ominaisuuksia. Fluidin nestemäinen liuotuskyky, kaasu
mainen virtaus- ja kuljetuskyky, alhainen diffuusioker
roin sekä pieni pintajännitys tekevät siitä orgaanisten
yhdisteiden uuttoon soveltuvan liuottimen. Fluidin omi
naisuuksia voidaan säädellä paineen, lämpötilan ja apu-
aineiden 1. modifioijien avulla. Käytetyin ffuidi on
hiilidioksidi, joka on kemiallisesti reagoimaton, pala
maton, terveydelle vaaraton ja melko edullinen.

Ylikriittisessä uuttomenetelmässä näyte suljetaan uutto
hylsyyn, johon johdetaan nestemäistä hiilidioksidia.
Fluidiksi muuttaminen tapahtuu paineistamalla ja lämmit
tämällä liylsyä. Uutetut ylidisteet johdetaan paineenra
joittimen kautta näytteenkeruuastiaan (off-line) tai
suoraan esim. kaasukromatografin injektoriin (on-line).

Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuslaboratorioon
hankittiin ylikriittinen uuttolaitteisto elokuussa 1991.
Sitä on kokeiltu erityisesti PCB-yhdisteiden eristämi
seen kuivatusta sedimenttinäytteestä. SFE:llä on saatu
samoja tuloksia kuin perinteisellä liuotinuutolla (ult
raääniuutto). SFE:n soveltuvuutta PÄH-yhdisteiden, or
ganokiooripestisidien, kloorifenolien ja dimetoaatin
uuttoon on testattu vasta standardiaineiden avulla.
Niillekin on saatu lupaavia tuloksia. Ultraääniuuttoon
verrattuna SFE on nopeampi ja miellyttävämpi menetelmä
(vähemmän työvaiheita ja liuottimien käsittelyä). Ym
päristöministeriön rahoituksella aloitetussa projektissa
oli tarkoitus testata myös biologisen materiaalin yli
kriittistä uuttoa sekä laajentaa maanäytteistä uutetta
vien yhdisteiden määrää. Rahoituksen keskeydyttyä tämä
jäänee tekemättä.

Lisätietoja: Anna-Man Suortti, lab, puh. 5089 561

Kirj allisuutta:
1. Suortti. Anna—Man. 1991. SFE Ylikriittinen nesteuutto. Kinjallisuusselvitys. (Ilmestyy

myöhemmin vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarjassa).
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VETEEN VÄLUNEIDEN KEMIKÄÄLIEN KOHTALOISTA

Onnettomuustilanteet, joissa veteen joutuu kemikaaleja,
on yleensä mielletty äljyvahingoiksi niiden vahingollis
ten ympäristövaikutusten ja lukuisten uutisointien vuok
si. Merellä kuljetetaan kuitenkin paljon muitakin kemi
kaaleja ja myös näissä kuljetuksissa on onnettomuuksia
tapahtunut. Kaikissa kemikaalivahingoissa on tärkeää
tietää kemikaalien käyttäytyminen, muuntuminen ja hä
viäminen eli kohtalot. Valmistuneen kirjallisuustutki
muksen tarkoituksena on antaa lukijalle perustiedot
kemikaalien fysikaalisista ja kemiallisista prosesseista
sekä toimia pohjana kemikaalien käyttäytymistä kuvaavien
matemaattisten mallien kehittelyssä ja käytössä.

Kemikaalien fysikaalisissa ja kemiallisissa tapahtumissa
meriympäristössä perusilmiönä on tutkittavan kemikaali
molekyylin liike, joko molekulaarinen diffuusio, pyör
rediffuusio tai kulkeutuminen vesimassan mukana. Dif
fuusion vuoksi pitoisuuserot pyrkivät tasoittumaan,
jonka seurauksena tapahtuu haihtumista, liukenemista ja
liuenneen kemikaalin pitoisuuden tasaantumista (lai
menemista) koko vesimassaan. Kemiallisten reaktioiden
yhteydessä diffuusio saattaa reagoivat molekyylit koske
tuksiin toistensa kanssa ja se kuljettaa myös reaktio-
tuotteet pois reaktiovyöhykkeeltä.

Kemikaalien fysikaaliset ja kemialliset prosessit ve-
siympäristössä on tässä tutkielmassa jaettu neljään
pääprosessiin: 1) haihtuminen ja ajautuminen ilmaan, 2)
liukeneminen ja ajautuminen vesimassaan, 3) leviäminen
ja kulkeutuminen ja 4) kemialliset reaktiot. Kemikaali
en kohtaloihin vaikuttavat lisäksi biologiset prosessit,
kuten biohajoaminen, sekä sorptiot epäorgaanisten ja
orgaanisten hiukkasten ja sedimentin kanssa. Näiden
viimeksimainittujen tekijöiden osuus tässä tutkielmassa
on kuitenkin ohitettu.

Kemikaalia poistuu vesiympäristöstä haihtumalla joko 0
pintakalvolta tai liuenneen kemikaalin haihtumisena
vesifaasista. Haihtuminen vesifaasista koostuu liuen
neen aineen diffuusiosta vesimassasta vesi-ilma rajaker
rokseen ja siitä edelleen rajapinnan läpi ilmaan, jota
seuraa vielä diffuusio ilmakehässä.

Kemikaalien liukenemista säätelee kaksi tekijää: liukoi
suus ja diffuusionopeus. Liikkeelle panevana voimana on
pitoisuusero, mikä alkutilanteessa on ko. yhdisteen
liukoisuus veteen. Myöhemmässä vaiheessa liikkeelle
saattavana voimana on yhdisteen liukoisuuden ja rajaker
roksen pitoisuuden erotus. Liukenemisnopeuden määrää
diffuusionopeus, jolla liuennut yhdiste siirtyy rajaker
rokseen ja siitä edelleen vesimassaan.

Hiilivedyt ovat huonosti veteen liukenevia yhdisteitä.
On arvioitu, että vain 1% öljyn pintakalvon häviämisestä
selittyy liukenemisella. Suurin osa öljyn ajautumista
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vesifaasiin selittyykin dispersion muodostumisella.
Tämä on huonosti tunnettu prosessi, mutta tuuli ja mur
tuvat aallot saavat öljyn hajoamaan pieniksi pisaroiksi,
jotka suhteellisen pysyvinä ajautuvat vesimassaan.

Raakaöljyt ja raskaat polttoöljyt voivat muodostaa veden
kanssa myös kelluvan emulsion. Bensiini, kerosiini,
kevyt dieselöljy ja muut alliaisen viskositeetin omaavat
huilivedyt eivät arvioden mukaan juuri emulsiota muodos
ta.

Mereen joutuneet kemikaalit kulkeutuvat virtausten ja
tuulen mukana. Leviämistä tapahtuu molekulaarisen
diffuusion, pyörrediffuusion, virtausten, tuulen ja
aaltojen vaikutuksesta. Leviämisprosessit jaetaan
yleensä pintaleviämiseen, sekä leviämiseen vesimassassa
vaakatasossa ja syvyyssuunnassa.

Vesiympäristössä esiintyvistä kemikaalien kemiallisista
reaktioista merkittävimpiä ovat hydrolyysi, hapetus- ja
pelkistysreaktiot, valon aiheuttamat reaktiot sekä bio
logisissa tapahtumissa tapahtuvat reaktiot. Reaktiotuot
teiden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ovat
erilaisia kuin lähtöaineiden.

Tarkastelun kohteena olevasta materiaalista käy ilmi,
että kemikaalien kohtaloita voidaan ennustaa yhdisteen
kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien ja ympäris
tötekijöiden perusteella. Kuitenkin mallien luotetta
vuutta ei voida kaikissa tilanteissa pitää kuin korkein
taan välttävänä. Erityisen hankalaksi on osoittautunut
aallokon, etenkin murtuvien aaltojen, ja turbulenssin
vaikutus tarkasteltaviin prosesseihin.

Lisätiedot: Simo Salo, vet, puh. 90-4028 249

Kirjallisuutta:

1) Salo. 5. 1992. The Fate of Chemicals Spilled on Water. A Literature Rewiew of Physical
and Chemical Processes. Publications of the Water and Environment Administration - series A
91. National Board of Waters and the Environnent. Finland (in print)
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JÄTEVESIPUHDISTÄMOLIETTEIDEN RÄSKASMETÄLLIEN VERTAILU-
TUTKIMUS

Uudet ohjeet maanviljelykäyttöön tarkoitetun puhdistamo
lietteen raskasmetallipitoisuuksista ovat hyvin tiukat.
Pienetkin erot metallien määritystuloksissa voivat rat
kaista kelpaako liete viljelykäyttöön. Lietteiden me
tallipitoisuuksia on useissa laboratorioissa määritetty
jo pitkään, mutta määritystulosten luotettavuutta ei
tunneta. Laboratorioiden välisissä tuloksissa on ollut
poikkeavuutta.

Vuonna 1991 järjestettiin laboratorioiden välinen puh
distamolietteiden raskasmetalleja koskeva vertailututki
mus analytiikkaerojen kartoittamiseksi. Tutkimus kuului
osana YM:n puhdistamolietteiden haitta-aineiden analy
tiikan kehittämisprojektiin.

Vertailukokeeseen osallistui 20 suomalaista lietteitä
analysoivaa laboratoriota. Nelj ästä lietenäytteestä
määritettiin kadmiumin, kromin, kuparin, lyijyn, nikke
lin, sinkin ja elohopean pitoisuudet. Pääosa laborato
noista teki määritykset SFS-standardien mukaisesti.

Laboratorioiden tulosten välinen hajonta riippui näyt-
teiden metallipitoisuuksista siten, että pitoisuuden
kasvaessa liajonta pieneni. Lietteessä suurina pitoi
suuksina esiintyvien kupanin, lyijyn ja sinkin määri
tyksissä laboratorioiden välinen hajonta oli pieni, alle
10 %. Nikkelin määnityksissä hajonta oli alle 20 %,
kadmiumin ja kromin määnityksissä 10-30 % ja elohopean
22-36 %. Vastaavissa kansainvälisissä vertailukokeissa
laboratorioiden välinen hajonta on ollut samaa suuruus
luokkaa kuin suomalaisilla laboratorioilla.

Ongelmallisia ovat elohopea ja kadmium, jotka ovat tok
sisia jo pieninä pitoisuuksina. Kun kadmiumia oli tut
kimuksen lietenäytteissä 2,2-3,7 mg/kg kuiva-ainetta,
laboratorioiden välinen hajonta oli 22-27 %. Uusien
viranomaisolijeiden mukaan 1.6.1991 jälkeen maanviljelyyn
on voitu käyttää lietettä, jonka kadmiumpitoisuus on
pienempi kuin 3 mg/kg kuiva-ainetta. Edelleen 1.6.1995
jälkeen pitoisuusraja on 1,5 mg/kg. On ilmeistä, että
pienten kadmiumpitoisuuksien määritykset eivät ole tällä
hetkellä riittävän vertailukelpoisia eri laboratorioiden
välillä ja näin tiukkojen raja-arvojen valvonta on vai
keaa.

Jotta alliaisten metallipitoisuuksien vertailtavuus pa
ranisi, tulisi laboratonioiden tehostaa laadunvalvon
taansa. Jokaisen määrityskerran yhteydessä on mitattava
kontrollinäytteitä, jotka ovat analysoitavan lietenäyt
teen pitoisuusalueella. Kontrollinäytteiden mittaustu
losten luotettavuutta seurataan valvontakortein ja ti
lastollisin menetelmin.
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Julkisen valvonnan alaisia vesilaboratorioita on jo
pitkään valvottu säännöllisillä vertailututkimuksilla.
Samanlaista säännöllistä valvontaa tarvitsevat myös
kiinteitä ympäristönäytteitä analysoivat laboratoriot.

Lisätiedot: Anneli Joutti, ttt, puh. 5089 434

Kirjallisuutta:

Joutti. A. JtevesIpuhdistamo1fetteiden raskasmetallien vertailututkimus 1991. Vesi— ja

ympäristöhallituksen monistesarja nro 357.

TENOJOEN POHJÄELÄIMISTÖ JOEN YMPÄRISTÖLAADUN KUVAAJANA

Suomalais-norjalainen rajavesikomissio on vuodesta 1988
lähtien teettänyt maiden vesiviranomaisilla, Norsk ins
titutt for vannforskning ja Lapin vesi- ja ympäristöpii
ri, Tenojoen yhteistarkkailua. Komission laatiman tark
kailuohjelman mukaan tutkitaan joen kasvillisuutta ja
eläimistöä joka neljäs vuosi, vuodesta 1989 lähtien.
Seurannan tavoitteena on selvittää joen rehevöitymis- ja
happamoitumistilannetta ja samalla kartoittaa Suomen ja
Norjan tärkeimmän lohivesistön kasvillisuutta ja eläi
mistöä. Seuraavassa esitetään yhteenveto polijaeläimistö
tutkimuksesta, joka tehtiin yhteistyönä Vaasan vesi- ja
ympäristöpiirin ja Jyväskylän Yliopiston kesken.

Pohjaeläimistö kerättiin kesä- ja syyskuussa v. 1989
Tenojoen pääuomasta 9 näyteasemalta ja 5 pääsivu-uomas
ta kustakin yhdeltä asemalta. Näytteenottomenetelmät
olivat: potkumenetelmä (varsihaavi pannaan pohjaan si
ten, että haaviaukko asetetaan vastavirtaan ja näyt
teenottaja sekoittaa jalalla pohja-ainesta haavin edessä
jolloin vesivirran mukana kulkeutuu pohjaeläimiä haa
viin) ja aikuishaavinta rannoilla sekä kolonisaatioalus
tat;koreja, joissa oli luonnonkiviä ja toisena alustana
käytettiin pelkkiä reikätiilä, jotka jätettiin kesäksi
jokeen.

Potkunäytteiden lajiluku vaihteli keväällä välillä 10-
15/näyteasema (yhteensä 51 lajia) ja syksyllä 15-25/ase
ma (yhteensä 69 lajia). Likaantumisindeksi osoitti, että
joen alajuoksun tila oli pohjaeläimistön kannalta huo
nompi yläjuoksun tilaan verrattuna. Toistaiseksi taaja
mista peräisin oleva orgaaninen kuormitus aiheuttaa
kuitenkin vain pohjaeläinten lajimäärien ja tiheyden
lisääntymistä. Korrespondenssianalyysi (Decorana) osoit
ti, että lajikoostumus muuttui selvästi keväästä syksyyn
lajien elinkiertoerojen vuoksi.
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Loppupäätelmänä voidaan todeta, että happamoituminen ei
toistaiseksi näy Tenojoen pääuomien pohjaeläimistössä ja
rehevöitymisvaikutukset ovat pieniä ja paikallisia.
Pohjaeläimistön koostumuksen vaihtelut joen eri osissa
näyttävät olevan riippuvaisia: 1. Pohjan ominaisuuk
sista; vakaa ja monipuolinen lohkare-/sorapohja lisää
lajilukua verrattuna epävakaaseen ja yksipuoliseen hiek
kapohjaan. 2. Rantavyöhykkeen ominaisuuksista; rannalla,
jolla esiintyy kasvillisuutta (Salix spp., Carexspp. ja
Graminae) on runsaampi eläimistö (enemmän lajeja ja
suurempi yksilötiheys) kuin vastaavilla minerogeenisillä
alueilla. 3. Virtaamasta ja veden laadusta; vuotuiset ja
vuodenaikaiset virtaamavaihtelut vaikuttavat voimakkaas
ti sekä pohjan laatuun (hiekka-alueet siirtyvät epäsään
nöllisin väliajoin uusille alueille) että veden laatuun
(tulva-aikoina veden sameus- ja kiintoainesarvot ovat
suuria erityisesti alajuoksulla).

Lisätiedot: Hans-Göran Lax, Esa Koskenniemi,
Pertti Sevola, Vavy, puh. 961-3256511

Kirjallisuutta:

Lax et ei.: Tenojoen pohjaeläimistö Joen ympäristölaadun kuvaajana/Bottenfaunan i lena älv

som indikator på miljökvaiiteten. VYH:n julkaisuja sarjaA (pairiossa).

SULAMISVEDEN JA POHJÄVEDEN SEKOITTUMINEN METSÄVÄLUMA
ALUEELLA

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen ja Lundin yli
opiston (prof. Lars Bengtsson) välisessä yhteistyö
projektissa tutkitaan hydrologisia prosesseja; pohjava
lunnan ja suoran valunnan osuuksia sekä veden kulkureit
tejä metsä-1 3, pelto- ja suovaluma-alueilla. Projekti
liittyy SILMU-projektiin sekä kansainväliseen FRIEND
proj ektikokonaisuuteen.

Lumensulannan aiheuttamaa valuntaa sekä sulamisveden ja
pohjaveden sekoittumista tutkittiin Teeressuonojan met
sävaluma-alueella Vihdissä. Merkkiaineena käytetyn sta
biilin isotoopin, O, konsentraation vaihtelua analysoi
tim keväällä 1988 sulamisvedestä, valumavedestä., sekä
maa- ja pohjavedestä eri syvyyksiltä kuudessa pisteessä
valuma-alueella. Valunta jaettiin kahdeksi komponentik
si: suora valunta (event water), joka on uomiin nopeasti
valunutta sade- ja sulamisvettä; ja pohjavalunta (pre—
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Kuva 1. Valunta (pohjavalunta, pre-event water + suora
valunta, event water) (mm), lumensulanta (mm), sadanta
(mm) seka ‘80-konsentraatio (o/oo) valumavedessä
Vihdin Teeressuonojan valuma-alueella keväällä 1988.

event water), joka on vanhempaa, valuma-alueella ennen
lumen sulamista tai sadetapausta ollutta maa- ja pohja-
vettä. Suoran valunnan osuus kokonaisvalunnasta oli
keskimäärin 22 % sulamiskautena, ja 15 $ sadetapauksen
(15 mm) aikana toukokuun alussa1 (kuva 1). Noin 9 % (14
mm) sulamiskauden koko sulamisveden ja sadannan summasta
(157 mm) valui uomiin suorana valuntana, yhdessä maape
rästä valuneen pohjavalunnan (50 mm) kanssa.

Sulamiskauden aikana sulamisvesi sekoittuu pohjaveden
kanssa veden osittain kyllästämillä alueilla, joilla
esiintyy painannesäilyntää, sekä toisaalta alueilla,
missä maaperä on huonommin läpäisevää, jolloin suurten
huokosten (macropores) rooli suotautumisessa lähellä
maanpintaa olevaan pohjaveteen on merkittävä. Vedellä
kyllästyneillä alueilla uomien läheisyydessä suotautu
mista ei tapahdu, mikä mahdollistaa sulamisveden nopean
pääsyn uomiin suorana valuntana maanpinnalla tai humus—
kerroksessa. Näitä alueita voidaan pitää suoran valun
nan muodostumisalueina, joiden osuus Teeressuonojalla
sulamiskaudella 1988 oli noin 10 %.

Dote
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Tuloksia hyödynnetään mm. kehitettäessä fysikaalispoh
jaista TOPMODEL valuma-aluemallia, jossa lähtötietoina
ovat meteorologiset lähtötiedot, maaperäparametrit sekä
alueen topografia. Lisäksi projektin tuloksia hyödyn
netään tutkittaessa epäpuhtauksien kulkeutumista maape
rässä sekä huuhtoutumismekanismej a.

Lisätiedot: Ahti Lepistö, hyt, puh. 7314 4181
Pertti Seuna, hyt, puh. 7314 4184

Kirjallisuutta:

1öengtsson. L.. Lepistö. A. • Saxena. R.K. & Seuna. P. 1991. Mixing of meltuater and ground
water in a forested basin. Aqua Fennica 21.1:3-12.

2Lepistö. A. 1990. Valumaveden alkupera - isotooppitekniikka valunnan Ja haJakuormituksen
tutkimuksessa. Tiedonvirta 2/1990.

3Lepistö. A. & Seuna. P. 1990. Hydrologicai characteristics affecting the runoff water
acidity. In: Kauppi et ei. (Eds.) Acidification in Finland. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
pp. 825-847.
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TULOSSA

NUMEERINEN KARTTÄTIETOJÄRJESTELMÄ HYDROLOGIÄSSÄ

Maanmittauslaitoksen kartantuotanto on siirtynyt voima
peräisesti tuottamaan numeerisia aineistoja maastokart

tojen (1:20000) pohjakuvioista perinteisten graafisten
tuotteiden lisäksi.

Hydrologian toimistossa on kuluvalla vuosikymmenellä
ryhdytty hyödyntämään numeerisen kartantuotannon suomia
mahdollisuuksia tietokoneavusteisessa vesistösuunnit
telussa ja valuntamallien parametrituotannossa. Tarkoi
tuksena on simuloida vesistöalueen geomorfologiaa ja
sen eri hydrologisia sekä meteorologisia ilmiöitä.

Numeerinen vesistöalue
rekisteri

Numeerinen vesistömaski

Numeerinen maaperä
-9 tietokanta

— Numeerinen maastomalti
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Koealueena on Vantaanjoen vesistöalue, jonka alueelta
on numeerisessa muodossa hankittu korkeusmalli, vesistöt,
maaperä- sekä maankäyttötiedot. Lisäksi alueelta ovat
valmiina vesistöalueiden rajat numeerisessa muodossa.

Korkeusmallissa maanpinnan korkeustietoja on tallennettu
50 metrin välein ja Vantaanjoen vesistöalueelle pisteitä
osuu noin 2 milj, kpl. Korkeusmallin avulla voidaan
automaattisesti määrittää valuma-alue mihin tahansa
uomaston pisteeseen. Lisäksi voidaan määrittää
osa-alueiden tai uomaston osien kaltevuuksia.

Numeerisessa muodossa vedet esitetään verkkomaisena ra
kenteena. Virtavedet on jaettu kolmeen luokkaan levey
den suhteen. Uomastosta voidaan määrittää kokoluokittain
kokonaispituus, uomatiheys (km/km2 ) sekä virtaussuunta.
Järvistä voidaan määrittää tarkka pinta-ala, rantaviivan
pituus ja myöhemmin tilavuudet syvyyskartoitustietojen
numeeristamisen valmistuttua.

Maaperätietoja on saatavissa 1: 100000-mittakaavaisilta
kartoilta numerisoituna ja tietojen avulla voidaan ve
sistöalueelta määrittää voimakkaan valunnan ja imeynnän
alueet.

Maankäyttö- ja puustokartoitustietoja on laajamittaisen
satelliittikuvien tulkintaan perustuvan kartta-aineiston
valmistuttua saatavissa myös koevesistöalueelta.

Lisäksi alueella on alkamassa yhteistyö Ilmatieteen lai
toksen kanssa säätutkan tuottaman reaaliaikaisen sadan-
tatiedon soveltamiseksi valuntamallien käyttöön.

Projektin parissa työskentelee tällä hetkellä yksi pää
toiminen tutkija, jonka tehtävänä on luoda ohjelmistoja
numeerisen tiedon hyväksikäyttöä varten. Yhteydet sovel
lutuksissa esim. vedenlaatumalleihin ovat luomatta.
Kuntapuolen edustajat ovat osoittaneet kiinnostusta työ
hön, sillä käyttö osayleiskaavoituksen karttatuotannossa
on osoittautunut hyödylliseksi.

Lisätiedot: Matti Ekholm, hyt, puh. 1929 559
Jari Lohvansuu, hyt, puh. 1929 553
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EUROOPPALAISTA YHTEISTYÖTÄ HAIHDUNNÄN PARISSA

Hydrologian toimisto, Uppsalan yliopisto ja Suomen Aka
temia järjestivät Helsingissä 12.-13.11.1991 symposiumin
aiheesta “Constitutive workshop for NOPEX- Ä NOrdic
hydrometeorological Pilot EXperiment”.

Yhteistyö haihduntatutkimuksen parissa sai alkunsa poh
joismaisen NHP (Nordiskt Hydrologiskt Program) ohjelman
puitteissa vuonna 1988. Projektin erääksi tavoitteeksi
asetettiin pohj oimaisen haihduntakentän perustaminen.
Kesällä 1990 toteutettiin Ruotsin ja Suomen välillä
Bowenin suhde hailiduntamittareiden vertailu. Vuoden 1991
aikana tiedotettiin NOPEX:sta tutkijayhteisölle. Työn

Q tuloksena aktivoitui 55 haihduntatutkijaa osallistumaan
NOPEX-kentän perustamiskokoukseen. Osallistuj ia tuli
pohjoismaiden ulkopuolelta lisäksi Saksasta, Hollannis
ta, Ranskasta, Tsekkoslovakiasta, Unkarista ja Virosta.
Esitelmiä kuultiin 34.

1OPEX:in päämäärä on ensisijaisesti parantaa tietämys
tämme maa-kasvi - ilmakehän vuorovaikutuksesta alueel -
lisessa mittakaavassa. Pohjoismaissa kun ollaan, jossa
metsät muodostavat selkärankamme, painopiste asetettiin
metsähailidunnan tutkimukselle unohtamatta kuitenkaan
luonnossa tyypillisesti esiintyvien maankäyttömuotojen
välistä vuorovaikutusta, joista merkittävin lienee ad
vektion vaikutus aluehaihduntaan.

NOPEX:in kenttämittausjaksot ajoittuvat vuosille 1995-
1996. Projektissa hyödynnetään tutkimusalueella (Upian
nin lääni, Ruotsi) rutiinisti tehtäviä mittauksia. Tämän
lisäksi mitataan kolmen intensiivisen mittausjakson
aikana energia- ja vesitasekomponentteja erilaisilta
kasvillisuusalueilta ja niiden rajapinnoilta. Mittaus
jaksot valitaan edustamaan haihdunnan kannalta kasvu-
kauden merkittäviä vaiheita. Äjallinen ja alueellinen
maaperä- ja kasvustokartoitus tarvitaan yllämainittujen
komponenttien laskemiseksi. Mittauksia tehdään kentäl
lä, lentokoneesta ja satelliiteista. Mittausten tarkkuus
pyritään arvioimaan pilottitutkimusten avulla.

Helsingin symposiumissa valittiin NOPEX:in jolitoryhmä.
Suomesta tehtäviin valittiin prof. Juhani Virta Helsin
gin yliopiston geofysiikan laitokselta ja FK Sirkka
Tattari hydrologian toimistosta.

Lisätietoja: Sirkka Tattari, liyt, puh. 7314 4185
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TUTKIMUSOHJELMA SUOMEN LUONNON BIOLOGISEN MONIMUOTOISUUDEN
SÄILYTTÄMISEKSI

Eliölajien muuntelukyky ja perintöaines, jotka hyödyttävät
mm. maa— ja metsätaloutta, lääketiedettä ja teollisuutta,
ovat vakavimmin uhattuina trooppisissa sademetsissä.
Harkitsematon maankäyttö ja ympäristön saastuminen vaikut
tavat kuitenkin epäedullisesti myös suomalaisiin eliö—
lajeihin ja niiden elinympäristöihin. Uhanalaisten eläinten
ja kasvien seurantatoimikunnan mietinnön mukaan Suomessa on
tällä hetkellä 1692 uhanalaiseksi luokiteltua eliölajia.

Suomessa on alettu valmistella laajaa ja monitieteistä
LUMO—tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on tuottaa sellais
ta ekologiseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen perustuvaa
tietoa Suomen luonnosta ja ilimistoiminnan vaikutuksesta
siihen, jota voidaan käyttää hyväksi luontomme biologisen
monimuotoisuuden (biodiversiteetin) ylläpitämisessä.
Valtakunnallinen LUMO—tutkimusohjelma aiotaan toteuttaa
vuosina 1993—1996, mutta ohjelmaan liittyvät tutkimukset
aloitetaan kuitenkin jo kuluvana vuonna.

“Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelmaan” (LUMO), osal
listuvat joko tiedon tarvitsijoina tai tutkimusten
toteuttajina mm. maa— ja metsätalousministeriö, Suomen
Akatemia, vesi— ja ympäristöhallitus, ympäristöministeriö,
Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitos, Ilmatieteen laitos,
Metsäntutkimuslaitos, metsähallitus, Maataloiden tutkimus
keskus, Geologian tutkimuskeskus, luonnontieteelliset museot
sekä suuri joukko yliopisto— ja korkeakoulututkijoita.
LUMO:n toteutus on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa,
joten muutkin asiasta kiinnostuneet voivat vielä ilmoit—
tautua siihen mukaan.

Tutkimusohjelma kootaan alkuvaiheessa niistä ohjelmaan
soveltuvista tutkimuksista, joita parhaillaan tehdään maamme
korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Nämä “vanhat” ja
kaikki uudet, LUMO:n tavoitteiden kannalta merkittävät työt,
tullaan kanavoimaan yhteisen “LUMO—sateenvarjon” alle. Kyse
on siis ohjelman alkuvaiheessa olemassaolevien resurssien
suuntaamisesta ja kohdentamisesta uudelleen palvelemaan
LUMO—tutkimusohjelman tavoitteita, jotka erityisesti ympä—
ristöhallinto on nähnyt toimintansa kannalta tärkeiksi. LUMO
tuottaa ympäristönsuojelulle erilaisia suojelumittareita ja
perustan, joka pohjautuu ekologiseen tutkimukseen ja
mahdollisimman todelliseen tietämykseen luonnosta. Ohjelman
toivotaan myös parantavan ekologisen perustutkimuksen
yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia lyhentämällä
sitä viivettä, joka vallitsee tutkimustulosten soveltamises—
sa päätöksentekoon.

Lumon tavoitteena on:

* tuottaa päätöksenteossa tarvittavaa ekologista tietoa
kestävän kehityksen perustaksi
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* koota yhteen tietous Suomen luonnon monimuotoisuudesta

* kehittää menetelmät luonnon monimuotoisuuden
mittaamiseks ±

* selvittää luonnon köyhtymisen laajuus ja nopeus sekä
ennustaa sen tulevaa kehitystä

* tuottaa tarvittava tieto luonnonsuojelun ja muiden
yhteiskunnallisten tarpeiden yhteensovittamiseksi

* luoda luonnon monimuotoisuuden seurantaohjelma

LUMO pyrkii selvittämään Suomen luonnon biologisen monimuo—
toisuuden tähänastisen tuhoutumisen laajuuden, nopeuden ja
sen syyt sekä tarvittavat toimet biodiversiteetin ylläpitä
miseksi. Ohjelma yrittää selvittää luonnonsuojelun ja luon
nonvarojen käytön tasapainoista suhdetta tavoitteena luonnon
ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Ohjelma pyrkii myös
koordinoimaan luonnon köyhtymiseen liittyvää tutkimusta Suo
messa sekä vastaamaan kansainvälisistä (esim. valmisteilla
oleva YK:n ympäristöohjelman UNEP:in biodiversiteettj—
sopimus) ja kansallisista tutkimusvelvoitteista. LUMO
tuottaa UNEP:in sopimuksen allekirjoittajamailta ilmeisesti
edellytettävän kansallisen toimenpideohjelman.

LUMO—tutkimusohjelmaa toteutetaan useassa eri vaiheessa.
Parhaillaan kootaan yhteen tutkimusohjelman ensimmäiseen
toteuttamisvaiheeseen kuuluvia osaohjelmia, jotka ovat:

1. Perustietous biodiversiteetistä
2. Biodivers±teetin mittaaminen ja seuranta
3. Eliölajiston muutokset ja uhanalaiset lajit
4. Uhanalaiset luonnontyypit ja suojelualuejärjestelmän

kehittäminen
5. Luonnon kestävä käyttö

Ohjelman toisessa toteutusvaiheessa tutkitaan biodiversitee—
tin yhteiskunnallisia ja taloudellisia kytkentöjä sekä
biodiversiteettiä suhteessa lainsäädäntöön ja hallintoon.
Toinen toteutusvaihe kattaa myös sen ekologisen tutkimuksen,
jota Suomen solmimat kansainväliset luonnonsuojelusopimukset
meiltä edellyttävät.

Lisätietoja: Jukka—Pekka Jäppinen,
vet/luonnonsuojelututkimusyksikkö,puh. 6938 712
Rauno Väisänen,
vet/luonnonsuojelututk±musyksikkö,puh. 6938 705

ii
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MAISEMAEKOLOGINEN PERUSSELVITYS KOSKEN TL. JA KÖYLIÖN
VÄLISELLÄ HÄRJUALUEELLA

Harjualueiden maankäytön suunnittelussa pyritään enna
koimaan kaavoitusratkaisuj en ympäristövaikutukset hyö
dyntämällä monipuolisia ja ajantasaisia perustietoja
luonto— ja maisematekijöistä ja samalla toteuttamaan
kestävän kehityksen periaatteita.

Varsinais-Suomen seutukaavaliiton ja Turun vesi- ja
ympäristöpiirin aloitteesta Kosken Ti. ja Köyliön väli
selle harjualueelle laaditaan tarkennettua harjuseutu
kaavaa. Sen perusselvityksiin ovat osallistuneet VYH:n
luonnonsuoj elututkimusyksikkö (uhanalaiset kasvit ja
eläimet), Geologian tutkimuskeskus (harjualueen geo
fysikaaliset tutkimukset), metsäntutkimuslaitos (Virt
taankankaan tekopohj avesilaitoksen mahdolliset haitat)
ja PKvy (harjualueen maisemaekologinen perusselvitys).
Seutukaavaliitto julkaisee perusselvitykset harjuseutu
kaavan liiteaineistona.

Maisemaekologisessa (landscape ecology) selvityksessä
tarkastellaan harjumaisemaa, sen tilaa ja suojelutarvet
ta sekä sen osana mm. kasvillisuudeltaan ja eläimistöl
tään arvokkaita alueita. Selvitysalue käsittää pääsuun
naltaan kaakosta luoteeseen suuntautuvan suuren harju-
jakson noin 60 km pitkän osan Kosken keskustan ja Köyli
ön Ilmiinjärven välillä. Huomattavimpia osa-alueita ovat
Säkylänharju-Virttaankangas, Oripäänkangas-Kalevanharju
Krekilänkangas sekä Isokangas-Hevonlinna. Tutkimus
menetelmänä on ollut aikaisemman inventointi- ja tutki
mustiedon seulonta ja arviointi sekä tietojen täydentä
minen ja ajantasaistaminen maastotutkimuksilla ja ilma
kuvatulkinnalla. Kootun aineistokokonaisuuden pohjalta
on tehty alueellinen arviointi luonnon- ja maiseman-
suojelun sekä maa-aineslain 3 §:n kriteerien kannalta.

Merkittävyysarvioinnissa on otettu huomioon mm. muodos
tuman tai esiintymän harvinaisuus, edustavuus, uhan
alaisuus, merkitys luonnonnähtävyytenä, asema maisemas
sa ja maisemaekologinen kapasiteetti. Arviointi esite
tään koliteittain ja kuvataan kartalla 1:20 000 mittakaa
vassa. Älaltaan muutamasta hehtaarista yli 2000 hehtaa
riin vaihtelevilla osa-alueilla (19 kpl) on todettu mer
kittäviä luonto- ja maisema-arvoja (Mal 3:1 §:n mukaisia
merkittäviä tekijöitä).

Selvitysalueella on runsaasti arvokkaita geomorfologisia
ja biologisia luontotekijöitä ja monin paikoin arkeolo
gisia tai kulttuurihistoriallisia tekijöitä. Maiseman
visuaaliset arvot (kauneusarvot) ovat usealla osa-alu
eella huomattavat. Luonto- ja maisematekijöiden merkit
tävyysarvioinnin perusteella on tehty alueellinen syn
teesi maa-aineslain soveltamisen ja alueen maankäytön
suunnittelun perustaksi. Luonnonympäristöä ja maisemaa
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koskeva tieto on pyritty esittämään siten, että har
juseutukaavaa tekevä työryhmä voi hyödyntää aineiston
sellaisenaan. Yhtenäisin perustein ja menetelmin tehtä
vä, tavanomaista seutukaavatasoa tarkempi, yhtenäistä
luonnontyyppiä koskeva maankäytön suunnittelu on samal
la suunnittelu- ja ympäristöviranomaistefl tarkoituksen
mukaista yhteistoimintaa.

Lisätiedot: Ari Lyytikäinen, PKvy, puh. 973 - 141 2737
Hannu Luotonen, PKvy, puh. 973 - 141 2704
Juhani Harittu, Keijo-Kalevi Nyström,
V-SSKL, puh. g21 - 329 000

BIOLOGIAN LABORATORIO

Biologian laboratorio on vesi- ja ympäristöntutkimus
toimiston ja VY-osaston vastaavan suojelutoimiston yh
teinen tutkimusyksikkö Hakuninmaalla. Jätevesien ja
kemikaalien biologisten vaikutusten kokeellinen tutkimus
aloitettiin vuonna 1976. Yhteistyössä Helsingin yli
opiston kanssa selvitettiin kalafysiologisten menetelmi
en ja kasvien käyttökelpoisuutta jätevesien vaikutusten
arvioinnissa. Jo tätä ennen oli lisätty kalakuolemien
selvittämisvalmiuksia.

Jo seuraavana vuonna saatiin Kyläsaaresta kaupungin
vuokralaisena laboratoriotilat. Tilat olivat kuitenkin
ahtaat, joten vuonna 1978 alkaneen kalafysiologisen
tutkimushankkeen lähes kaikki kala-altistukset tehtiin
vesistöissä ja tehtaille pystytetyissä akvaariotilois
sa. Tässä hankkeessa, joka oli osa yhteispohjoismaista
Nordforskin Ekotox-proj ektia tutkittiin yhteistyössä
Helsingin yliopiston eläintieteen laitoksen kanssa jäte
vesien vaikutuksia Varkaudessa, Kajaanissa, Raahessa ja
Pietarsaaressa. Useissa näistä paikoista tehtiin rinnan
myös levä- ja bakteeritoksisuutta mittaavia tutkimuk
sia.

Nordforskin projektin tulosten pohjalta aloitettiin
menetelmästandardien laadinta. Tällä hetkellä menetel
mistä viisi on Suomen standardisoimisliiton vahvistamia.
Runsas kymmenen vuotta vierähti kahdessa ikkunattomassa
laboratoriohuoneessa, jossa seurantoj en näytekaloj en
preparointi, testaukset, kalafysiologiset mittaukset ja
histologiset työt tehtiin sulassa sovussa.
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.Jo 1980-luvun alusta lähtien työllistänyt uuden labora
torion suunnittelu toteutui uusina tarkoituksenmukai
sina tuoma Hakuninmaalla vuoden 1989 lopulla. Uusien
tilojen ohella tärkeä tutkimusedellytys on mahdollisuus
käyttää Päijänteen vettä. Päijännetunneli päättyy vajaan
puolen kilometrin päähän ja sieltä on vedetty laborato
rioon oma vesijohto. Olemme saaneet pysyvästi palkatun
laboratoriomestarin ja laborantin, mikä on mm. edellytys
testieliöiden jatkuvalle ylläpidolle ja seurantanäyttei
den viiveettömälle käsittelylle. Myös tutkimusvälineis
töä on voitu uusia ja täydentää.

Vanhin tutkimuslohko, kalojen fysiologian tutkimus käyn
nistyi, kun SYTYKE-projektin jätevesien vaikutusosan
kirjolohet saapuivat polskimaan Äänekosken sellutehtaan Qjätevesiin ja kloorifenolilaimennoksiin. Tämän vuoden
alusta käynnistyi jo pitkään rahoitusta kaivannut kalo
jen fysiologian vuosirytmiikkaa selvittävä hanke.

Toksisuuden tutkimisen puolella aikaisemmat hankkeet eri Qteollisuusalojen jätevesien torjunta-aineiden ja kaato
paikkojen suotovesien vaikutuksien selvittämiseksi Daph
nia-vesikirpulla ovat saaneet jatkoa limantorjunta
aineiden ja herbisidien merkeissä. Testauksessa pyri
tään useamman eliöryhmän testipattereihin, joka saadaan
km helposti koottua yhdessä mikrobiologian laboratorion
levien ja bakteerien kanssa. Standardisointi- ja mene
telmäkehittely vaativat nekin osansa testaustyössä.
Uutena hankkeena aloitetaan pohjoismaisena yhteistyönä
selvittää pohjoisten vesien erityispiirteiden kuten
lämpötilan, veden kovuuden ja humuspitoisuuden vaikutuk
sia nykyisten testimenetelmien käyttökelpoisuuteen jäte
vesien ja kemikaalien vesistövaikutuksia arvioitaessa.

Myös seurantojen ja bioindikaattoritutkimusten näyttei
den säilytykseen, preparointiin ja esikäsittelyyn on
omat erilliset tilat sekä monipuoliset laitteet ja väli
neet. Näytepankissa voidaan valita tarpeen mukaan kolme
eri säilytyslämpötilaa: - 20-30 °C, - 80 °C tai - 196 °C.

Kertymätutkimukset aloitetaan selvittämällä suolaisuuden
vaikutusta puunj alostusteollisuuden j ätevesikomponent
tien kertymiseen simpukoihin rannikkovesissä. Uusi tut
kimusalue on myös sedimentin toksisuuden mittausmenetel
män kehittäminen yhteispohjoismaisena hankkeena.

Kalakuolemien selvittämiseen liittyvät tutkimukset teh
dään myös biologian laboratoriossa. Työnjako vesi- ja
ympäristöpiirien kanssa on perinteisesti ollut se, että
piirien kenttähenkilökunta ottaa kaloista hälytysnäyt
teet ja toimittaa ne biologian laboratorioon. Näytteistä
valmistetaan histologista tekniikkaa käyttäen leikkeet
mikroskooppista tarkastelua varten. Vastaavia kudosra
kenteiden tutkimuksia liittyy usein myös jätevesien ja
kemikaalien haitallisuusselvityksiin, jolloin niitä
tehdään rinnan fysiologisten määritysten kanssa.
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Samoin kuin mikrobiologian laboratoriossa on biologian
laboratoriossakin analyyttinen työ kiinteä osa tutkimus-
toimintaa, jolla on aikaisempaa paremmat edellytykset
lisääntyneiden pysyvien voimavarojen vuoksi. Vireillä
olevissa hankkeissa pyritäänkin useiden eri tutkimuslai
tosten yhteistyöhön.

Lisätietoja: Veijo Miettinen, vet, puh. 5089 475
Tarja Nakari, vet, puh. 5089 471 -

Markku Korhonen, vet, puh. 4028 315
Marja Ruoppa, vyt, puh. 5089 472

ji

MIKÄ MIKROBIOLOGIÄN LABORATORIO?

Vesi- ja ympäristöntutkimustoimistossa on ollut mikro
biologin virka toimiston perustamisesta lähtien. Toimis
ton mikrobiologinen laboratoriotyö alkoi vaatimattomissa
puitteissa: 1970-luvun puolivälissä Helsingin vesi- ja
ympäristöpiirin laboratorion nurkkauksessa yksi labo
rantti teki levätestejä, ‘4C-mittauksia ja bakteerimääri
tyksiä varsin niukan välineistön avulla.

Työskentelyn edellytykset paranivat huomattavasti, kun
Helsingin kaupungin omistama laboratoriorakennus valmis
tui Kyläsaareen. Kaupungin vuokralaisena saimme mikro
biologiseen työhön sopivat tilat ja vähitellen kartutet
tim välineistöä pipeteistä ja koeputkista lähtien aina
nestetuikelaskimeen. Tutkijan ja kahden laborantin va
kinaista henkilöstöä täydensivät kesäharjoittelijat ja
opinnäytetöiden tekijät. Helsingin kaupunki oli hyvä
vuokraisänta. Helsingin kaupungin vesi-ja viemärilaitok
sen laboratorion kanssa kehittyi monenlaista myönteistä
vuorovaikutusta.

Kymmenen vuoden aikana tilat kävivät auttamattoman ah
taiksi. Pitkään odotettu Hakuninmaan laboratorio, jonka
suunnittelu oli meitä paljon työllistänyt, valmistui
syksyllä 1989 ja seuraavan vuoden alussa päästiin työhön
täydellä teholla. Laboratorio on osoittautunut tarkoi
tuksenmukaiseksi ja sen välineistöä on myös pystytty
kiitettävästi kehittämään. Siis töihin tutkimusta teke
mään!

Vanhimpana tutkimuslohkona mikrobiologian alalla on
ollut vesiliygieeninen tutkimus. Sen tarkoituksena on
ollut kehittää määritysmenetelmiä, standardisoida niitä
ja niitä hyväksikäyttäen arvioida erilaisten vesien
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ulostesaastutusta ja sen lähteitä sekä selvittää arvi
ointia häiritseviä tekijöitä. Tämä tutkimus on johtanut
ympäristönäytteiden bakteereiden tunnistamismenetelmien
kehittämiseen ja soveltamiseen. Tällä hetkellä pyritään
tunnistusmenetelmien luotettavuuden parantamiseen ja
automaation lisäämiseen erityisesti tietokoneohj elmia
kehittämällä. Eri tutkimusten yhteydessä on koottu kan
takokoelma, joka käsittää toista tuhatta hyvin karakte
risoitua bakteeria. ÄTK-pohjaisen tiedoston luominen
näistä kannoista on nyt ajankohtaista. Tunnistusmenetel
miä kehitetään tarpeen mukaan eri bakteeriryhmille, myös
muille kuin ulostebakteereille. Ympäristömikrobien tun
nistuksen osalta Suomessa tarvitaan laitosten välistä
yhteistyötä, ensimmäisenä vaiheena tietoa siitä, minkä
laisin menetelmin missäkin mikrobeja tunnistetaan ja
mistä lajeista tietoa on koottuna.

Vuosia sitten aloiteltiin haitallisten aineiden osoitta
miseen soveltuvien mikrobiologisten menetelmien kehittä
mistä ja käyttöönottoa satunnaisen rahoituksen turvin.
Hakuninmaalla tämä työ on käynnistynyt pysyvän tutkijan,
laboranttien ja modernien laitteiden avulla. Tutkimus on
tärkeänä osana haitallisten aineiden tutkimusta. Aluksi
otettiin käyttöön menetelmiä, joiden avulla selvitettiin
kemikaalien (esim. liman- ja homeentorjunta-aineet,
herbisidit) tai jätevesien myrkkyvaikutuksia vesiympä
ristöön. Myös suuritöiset kemikaalien hajoavuustestit on
saatu toimimaan paria menetelmää käyttäen. Nyttemmin on
noustu jo maalle ja vastaavia menetelmiä on muokattu
soveltuviksi pilaantuneiden maa-alueiden havaitsemiseen
ja kartoittamiseen.

Maaperän mikrobiologinen tutkimus on vesi- ja ympäris
töntutkimustoimistossa uusi, mutta ajankohtainen ja
tärkeä tulokas. Kehittynyt tekniikka ja mikrobiologian
laboratorion hyvä laitekanta ovat avanneet mahdollisuu
den tutkia maaperässä tapahtuvia biologisia perusproses
seja. Maaperän saastumisesta johtuvat häiriöt näissä
prosesseissa heijastuvat koko ekosysteemin toimintaan.

Osana ympäristöntilan seurantaa on kehitetty herkkiä
menetelmiä maaperän biologisen aktiivisuuden mittaami
seksi. Ympäristön yhdennetyn seurannan koealueilla on
mitattu useita maa-mikrobiologisia muuttujia, jolloin
seurannan ohella on saatu arvokasta taustatietoa luon
nontilaisilta alueilta. Näitä tietoja käytetään tausta
arvoina tutkittaessa maaperän biologisten prosessien
reagointia erilaisiin kuormituksiin. Mikrobiologian
laboratoriossa on tutkittu metsämaan mikrobiaktiivisuu
den ja hajoitustoiminnan häiriöitä raskasmetallien kuor
mittamilla sekä typpi- ja rikkikuormituksen kohteena
olevilla alueilla.

Sinilevien (syanobakteereiden) esiintymistä on vesi- ja
ympäristöntutkimustoimiston biologian laboratoriossa jo
kauan selvitetty. Ensi vuodesta lähtien mikrobiologian
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laboratorio osallistuu näiden tuottamien myrkkyjen hajo
avuuden selvittämiseen yhdessä Helsingin yliopiston
kanssa.

Ympäristömikrobiologian tutkimus on niin menetelmäsidon

naista, ettei mittausten erottamista muusta tutkimukses
ta erilliseen analysointiyksikköön voida kuvitella.
Niinpä mikrobiologian laboratorio pyrkiikin julkaisemaan
mikrobiologisin menetelmin hankittuj a tutkimustuloksia

ympäristön tilasta ja siinä tapalituvista muutoksista.

Tutkimukset tehdään kiinteässä yhteistyössä vesi- ja

ympäristöntutkimustoimiston muiden tutkijoiden sekä

muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Lisätiedot: Maarit Niemi, vet, puh. 5089 483
Jukka Ähtiainen, vet, puh. 5089 484
Kirsti Lahti, vet, puh. 5089 496
Pekka Vanhala, vet, puh. 5089 498

KASVI PLANKTONRYHMÄ

Mikroskopoimalla tehtävää vesistön elollisen yhteisön

perusmääritystä, planktontutkimusta, on vesi- ja ympä
ristöntutkimustoimistossa ja sitä edeltäneessä vesien

suojelutoimistossa, tehty 1960-luvulta lähtien.

Suurin osa tutkimuskapasiteetista on suunnattu sisä- ja

rannikkovesien seurantatutkimukseen ja eri tutkimuspro
jekteihin. Vesi- ja ympäristöpiirit, kunnalliset viran

omaiset ja viime vuosina lisääntyvästi yksityiset henki

löt toimittavat tutkittavaksi näytteitä min. levien mas

saesiintymien vuoksi.

Vuonna 1963 aloitettu seurantatutkimus sisävesillä kä

sittää nykyisin 139 havaintopistettä, joilta näytteet

otetaan neljä kertaa kasvukaudessa joka neljäs vuosi,

intensiiviasemilta, joita on 24, näytteet otetaan vuo
sittain. Näillä järvillä suoritetaan myös perifyton-,

pohjaeläin-, eläinplankton ja makrofyyttiseurantaa.

Seurantatutkimuksia meri- ja rannikkoalueilta on tehty

vuodesta 1966. Viime vuosina tutkimus on keskittynyt
itäisen Suomenlahden tutkimushankkeeseen. Lajistoa ja
biomassaa on vuosittain tutkittu 36 havaintopaikalta ja
v. 1990 tutkimusta laajennettiin tarkoituksena saada
myös Neuvostoliiton vesiltä vertailukelpoista tutkimus

aineistoa. Vuonna 1991 Neuvostoliiton puolelta tutkit
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tim näytteitä 25 havaintopaikalta, joista neljä näytet
tä oli Pietarin (Leningradin) padon sisäpuolelta.

Seurantatutkimusnäytteiden lisäksi on eri tutkimuspro
jekteihin tarvittavien näytteiden osuus ollut huomatta
va. Planktontutkimusta on tarvittu mm. tutkittaessa maa
talouden kuormituksen vaikutusta järvissä, maatalouden
aiheuttaman rehevöitymisen mallintamisessa rannikkoalu—
eella, pintavesien neutralointia ja tutkittaessa yhdek
sän pinta- ja tekopohjavesilaitoksen raaka-ja vesijohto
veden kasviplanktonkoostumusta.

Vesi- ja ympäristöhallinnon asema vesiympäristön kan
sainvälisten suoj elusopimusten ja tutkimushankkeiden
toteuttajana on synnyttänyt myös tämän erikoisalan kan
sainvälistä yhteistyötä. Suomenlahtityöryhmän biologian
jaoston puitteissa on 80- luvulla tehty yhteistyötä
laj istomäärityksen yhdenmukaistami seksi Eestin kasvi
planktontutkijoiden mm. Tarton yliopiston prof. Erich
Kukin kanssa. Myöhemmin on Helsingin komission puitteis
sa osallistuttu biologisten menetelmien interkalibroin
tim. Lisäksi ryhmä on osallistunut suomalais-neuvosto
liittolaiseen sisävesien perustuotantoa käsittelevään
seminaariin Petroskoissa v. 1990 tarkoituksena lajiston
interkalibrointi sikäläisten planktontutkij oiden kanssa.
Yhteistyötä kotimaisten planktontutkijoiden kanssa ol
laan myös parhaillaan tehostamassa, jotta kotimainen
kasviplanktonaineisto olisi keskenään vertailukelpoista
etenkin lajiston suhteen.

Planktonmikroskopoinnissa valmius tehokkaaseen työsken
telyyn vaatii pitkäaikaista erikoistumista. Käytetyt
määritykset ovat vertailukelpoisia professori Järnefel
tin aineiston kanssa, sillä prof. Järnefeltin kanssa
työskennellyt rouva Äinikki Naulapää on vastannut nykyi
sen ryhmän koulutuksesta 1970- luvun puoliväliin saakka.
Lisäksi lajituntemuksessa on yhteistyötä tehty niin
ikään prof. Järnefeltin kanssa työskennelleen FL Toini
Tikkasen, dosentti Guy Häliforsin ja nykyisen limnolo
gian professorin Pertti Elorannan kanssa. Pysyvä, juuri
määritykseen ja laskentaan erikoistunut henkilökunta
edistää tämänlaatuista tutkimusta, jossa tulosten ver
tailukelpoisuus esim. määrävuosittain tehtävässä seuran
nassa on oleellista. Planktontutkimusta tehdään kun
teässä yhteistyössä vesi- ja ympäristöntutkimustoimiston
seurannasta ja kulloistenkin projektien vastaavien tut
kijoiden kanssa.

Vesi- ja ympäristöviranomaisen tutkimat kasviplankton
näytteet on tallennettu kasviplanktonrekisteriin, jossa
on tällä hetkellä noin 8800 näytettä noin 1860 eri ha
vaintopaikasta. Hydrobiologista rekisteriä uudistetaan
parhaillaan. Siihen on lisäksi liitetty kukintarekiste
ri, johon voidaan tallentaa tiedot levien massaesiinty
mistä.

Lisätietoja: Liisa Lepistö, vet, puh. 4028 310
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TAPAHTUMIA

PUOLIMAILERISTÄ MÄRÄTOONÄRIKSI — JUHA SÄRKKULÄ VÄITTELI
TÄRTOSSA

Kesällä 1969 Juha Sarkkula oli kilpailumatkalla Tartossa.
Kovassa kilvassa heltisi toinen sija 800 metrillä. Eipä
tainnut Sarkkula aavistaa, että tammikuun 6. päivä 1992
hän tulisi hikoilemaan samassa kaupungissa ylipitkän
maratonin ajan. Loppukirin sijasta nyt oli oleellista
“väitekiri” (= eest. väitöskirja).

Tarton yliopiston perusti Kustaa II Äadolf vuonna 1632.
Nimi oli aluksi Äcademia Gustaviana. Vuonna 1656 yli
opisto siirrettiin Tallinnaan. 1690—99 se toimi Tartossa
ja 1699—1710 Pärnussa, sitten seurasi “pimeä vuosisata”:
yliopisto oli lakkautettuna aina vuoteen 1801, josta läh
tien se on saanut toimia synnyinkaupungissaan. Melskeitä
on silti riittänyt. Opiskelijoita seitsentiedekuntaises
sa yliopistossa on nykyään lähes 15 000.

Juha Sarkkulan väitöskirjan otsikko on “Measuring and
modelling water currents and guality as a part of deci
sion making process for water pollution control”. Viral
lisina vastaväittäjinä olivat prof. Lars Bengtsson
(Lund), prof. Sergei Zilitinkevich (Pietari, Hampuri)
sekä prof. Harald Velner (Tallinna). Viimeksimainittu
oli joutunut kiireiselle matkalle Helsinkiin, joten hä
nen vastaväitteensä esitettiin kirjallisesti.

Tarton yliopiston puolesta väitöskirjaa arvioi 8-jäseni-
nen raati. Sen tehtävänä oli tekijän puolustautumisen sekä
väitöskirjan sisällön perusteella arvioida, voidaanko toh
torin arvo myöntää. Tilaisuuden lopussa raati sitten rat
kaisi suljettujen ovien takana väittelijän kohtalon.

Samoin kuin suomalaisissa yliopistoissa väittelijä sai
aluksi kertoa työstään. Tämän jälkeen raati antoi ensin
itselleen kysymysvuoron ennen vastaväittäjiä. Raati ha
lusi mm. tietää, mitä osia käytetyistä malleista tekijä
on kehittänyt itse. Kysymys toistettiin kahteen kertaan
ja Sarkkulan oli esitettävä perusteellinen historialli
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nen katsaus vesistömallien kehitykseen maailmalla ja
Suomessa.

Prof. Bengtsson aloitti oman osuutensa kysymällä eräistä
käytettyjen menetelmien teknisistä yksityiskohdista. Sen
jälkeen hän halusi tietää mm. virtausmittareiden asennus
paikan valinnasta sekä erityyppisten vesistöjen mallitta
misen ongelmista.

Prof. Zilitinkevichin kommentit liikkuivat yleisemmällä
tasolla, samoin prof. Velnerin kirjalliset kysymykset.

Tarton yliopiston raati oli tyytyväinen Sarkkulan puolus
tautumiseen: väitöskirja hyväksyttiin äänin 8—0. Myös
kuulijat kokivat olleensa mukana korkeatasoisessa akatee
misessa tilaisuudessa. Samaan arvioon varmasti päätyi
kaiken nähnyt ‘Tartu Olikoolin’ 360-vuotias kummituskin.

Lisätiedot: Esko Kuusisto, hyt, puh. 1929 565
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PÄLKITUT

Vesiyhdistys ry. on myöntänyt IWQÄ:n kansallisen komite
an esityksestä vesialan kirjallisuuspalkinnon tunnustuk
sena vesialaa edistävästä julkaisutoiminnasta Pertti
Olavi Seunalle.

Pertti Seuna suoritti dipiomi-insinöörin tutkinnon Tek
nillisessä Korkeakoulussa vuonna 1967. Tekniikan lisen
siaatiksi hän valmistui vuonna 1978 ja väitteli teknii
kan tohtoriksi Tampereella toukokuussa 1983. Helsingin
yliopiston suohydrologian dosentiksi hänet nimitettiin
vuonna 1988.

Jos Pertti Seunan julkaisujen aihepiiriä luonnehtii
lyhyesti, kahdella sanalla, niin nuo sanat ovat ‘pienet
valuma-alueet’. Tieteellinen ja erityisesti sovellettu
liydrologia joutuvat monissa kysymyksissä nojautumaan
havaintoihin pienissä vesistöissä, joiden ominaisuudet
ovat helpommin selvitettävissä ja hallittavissa kuin
isojen alueiden.

Merkittävää on erityisesti Pertti Seunan voimakkaasti
ajama monitieteinen tutkimusote. Pienet valuma-alueet
perustettiin alunperin hydrologisten mitoitusarvoj en
saamiseksi. Tällä hetkellä tulosten hyväksikäytön pää
paino on hydrologian lisäksi moninaisissa kemiallisissa
ja biologisissa valuma-alueprosesseissa. Tavoitteena on
mm. maatalouden ja metsätalouden aiheuttaman vesien
likaantumisen sekä ilmakehän epäpuhtauksien ja ilmaston-
muutosten vesistövaikutusten selvittäminen.

Pertti Seunan kirjalliseen, tieteelliseen työhön voidaan
vielä liittää kaksi tärkeää sanaa: Äqua Fennica. Tämän
ainoan engianninkielisen vesialan tieteellisen sarjamme
toimitustyöstä Pertti Seuna on vastannut vuodesta 1978
alkaen. Hänen aikanaan julkaisun typografinen asu sekä
sisällön ammatillinen ja tieteellinen taso ovat nousseet
merkittävästi. Tällä hetkellä Äqua Fennica on arvostettu
kansainvälinen vesialan julkaisu, joka hankkii jul
kaisijeyhteisöilleen arvonantoa niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin.

Tiedonvirta on aloittamassa kolmatta vuottaan Pertti
Seunan ohjauksessa. Tästä tiedotteesta on kehittynyt
oivallinen tiedonvälityskanava hänen johdollaan.

Esko Kuusisto
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OULUN VESISTÖTUTKIMUSPÄIVÄT - TUTKIMUS JA SEURANTA YMPÄ
RISTÖHÄLLINNOSSÄ

Oulun vesistötutkimuspäivät pidetään 7.-8.4.1992 Oulun
yliopistossa Linnanmaalla.

Vesistötutkimuspäivät on tarkoitettu kaikille aihepii
ristä kiinnostuneille tutkij oille, suunnittelijoille,
virkamiehille, luottamuslienkilöille ja päätöksenteki
jöille sekä kaikille ympäristötiedon tarvitsijoille
valtion ja kuntien ympäristöhallinnossa, tutkimuslaitok
sissa, yrityksissä ja ympäristöalan järjestöissä.

Vesistötutkimuspäivät avaa Oulun yliopiston rehtori
Juhani Oksman. Ympäristöministeri Sirpa Pietikäisen
aiheena on ympäristöhallinnon asema ja kehitysnäkymät.

Sessioissa käsitellään monipuolisesti ympäristön seuran
taa, ympäristötutkimuksia ja -selvityksiä sekä ympäris- CDtötietoa. Ruotsinkielisessä rinnakkaissessiossa kerro
taan ympäristön tilan seurannasta Ruotsissa.

Osallistumismaksu on 600,- sisältäen materiaalin, lou
naat ja kahvit.

Ilmoittautuminen 25.3.1992 mennessä Oulun yliopiston
täydennyskoulutuskeskukseen, Hallituskatu 13-17, 90100
OULU, puh. 981-371 522, telekopio 981-377 885.

Järjestelyistä vastaa Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäris
töhallitus, Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, VTT, raken
nuslaboratorio, Oulu.

Lisätiedot: Erkki Älasaarela, Ouvy, puh. 981-3158 370
Anna Marttila, Ouvy, puh. 981-3158 352

0
ElLIno

0
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TIEDONVIRRASSA JULKAISTU VUONNA 1991

Numero 1/1991

Maankäyttö- ja puustotulkinta satelliittikuvilta valmistunut.
Yrjö Sucksdorff. tht. ytk. puh. 7314 214.

Kolin luonnonsuojelututkimus.
Ari Lyytikäinen. PKvy. puh. 973-1412744.

Mikkelin vesi— ja ympäristöpiirissä kesällä 1987 suoritettuja perifytontutkimuksia,
Pertti Manninen. Mivy. puh. 955-191 3364.

Metsäteollisuuden jätteet ja niiden käsittely.
Kaj Forsius. puh. 6984306.

Paperitehtaan nollakuitutuotteen käyttö happamien kaivumassojen neutralointiin.
Jukka Palko. Ouvy. puh. 981-311 5041.

SYTYKE-ohjelmaa toteutettu yli vuosi.
Seppo Ruonala, SYTYKE. puh. 4028 264.

Aktiivilietelaitoksen mustaa laatikkoa on hieman raotettu.
Kirsten Jørgensen. ttt. puh. 5089 497.

Subfoni syventyy tehdaskohtaisiin ravinneongelmiin.
Jukka Puustinen. ttt. puh. 5089 440.

Suomen peltojen kuivatustila syynissä.
Markku Puustinen. hyt. puh. 7314 297.

Luonnonsuoj elututkimusyksikkö ja Vodlaj ärven suoj eluhanke.
Raimo Heikkilä. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 711.

Kalakartoitus.
Niko Leikola. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 719.

Yhtenäistetäänkö S00-määritys eurooppalaisella tasolla?
Kirsti Haapala. lab. puh. 5089 510.

Oulun vesistötutkimuspäivät 9.-lO.4.1991.
Pohjanlahden meriympäristön suojelu.
Erkki Alasaarela ja Anna Marttila. luvy. puh. 981-311 5041.

Maakunnallinen vesipäivä 91: Maatalouden alueellinen vesiensuojelu.
Markku Korhonen. vet. puh. 4028 315.

Ympäristönsuojelu sekä uudet juoma- ja jäteveden käsittelymenetelmät - seminaari,
Hannu Laikari. ttt. puh. 4028 255.

Numero 2/1991

Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus kesällä 1991.
Tapio Lindholm. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 713.

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventointi,
Jukka Husa, vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 717.

Täydennys valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan.
Raimo Heikkilä. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 711.

Ystävyyden puiston soiden ekologian tutkimukset.
Tapio Lindholm. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 713.

Terrestrisiä seurantoja kehitetään,
Irina Bergström. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 709.

Perhosten suojelusuunnitelmia valmistellaan.
Rauno Väisänen. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 705.



34
Kasvillisuuden seuranta.
Katariina Mäkelä. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 729.

Uhanalaisten putkilokasvien tutkimus.
Juha Pykala. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 726.

Nahakkatutkimukset Suomessa.
Heikki Kotiranta. vet, luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 704.

Raidantuokaukääpä ja kovakuoriaiset.
Heikki Kotiranta. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 704.

Kuloalueiden kovakuoriaisista.
Ilpo Rutanen. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkiö, puh. 6938 725.

Vaarallinen tehtävä Zagoriassa,
Rauno Väisänen ja Päivö Somerma. vet. luonnonsuojelututkimusyksikkö. puh. 6938 705.

Valuma—alueelta tulevan ravinnekuormituksen laskentamalli,
xser Bilaletdin. Tavy. puh. 931-2420111.

Sade- ja lumihavaintojen käsittelyn kehittäminen hydrologian toimistossa.
Marja Reuna. hyt. puh. 1929 545.

Kryofenologisista aikasarjoista,
Juha Kajander. hyt. puh. 1929 559.

Pohjavesiasioiden kehittäminen vesi- ja ympäristöhallinnossa.
Esa Rönkä. ttt. puh. 4028252.

Pohjavesimallit ja niiden soveltaminen.
Kirsti Granlund. ttt. puh. 4028 251.

Laskeuma ja pohjaveden happamoituminen.
Jouko Soveri. hyt. 7314 4189.

Lumi vesi stömalleissa.
Bertel Vehviläinen. hyt. puh. 1929 581.

Metsänlannoituksen ja -ojituksen vesistövaikutuksista Pohjois-Karjalassa.
Tarmo Tossavainen. PKvy. puh. 973-127 973.

Karjalan Pyhäjärvi — sedimentin piilevien kertomaa — vesiensuojelusuunnitelma valmisteilla.
Hannu Luotonen. PEvy. puh. 973—141 2704.

Järvisimpukat vesien laadun valvojina.
Sirpa Herve. KSvy. puh. 941-697251.

Leväkukintatilanne kesällä 1991.
Liisa Lepistö. vet. puh. 4028 310.

Loppukesän rehevyysolosuhteet itäisellä Suomenlahdella ja Nevan suistossa.
Heikki Pitkänen. vet. puh. 4028 247.

Turvetuotannon vesiensuoj elutekniikan kehittäminen.
Raimo Ihme. VTT. rakennuslaboratorio. puh. 981-509 001.

Arktisen ympäristön tilaraportit julkaisuna saatavissa
Happamoituminen on myös maapallon pohjoisimpien alueiden ongelma.
Marjaleena Nenonen. Lavy. puh. 960-294 447.

Numero 3/1991

Jätteidentutkimuksen kehittämisohjelma valmistunut.
Asta Reinikainen. ttt. puh. 4028 254.

Saastuneiden maa-alueiden ympäristöriskit — katsaus käynnissä olevaan tutkimus— ja kehitystyö
hön. Timo Assmuth. ttt. puh. 4028 250.

Kaatopaikkojen ongelmajätteiden ympäristövaikutukset ja -riskit - kokonaisuutena pienehköjä
mutta paikallisesti merkittäviä ja yhä varovaisuutta edellyttäviä.
Timo Assmuth. ttt, puh. 4028 250.

äljyisen maan ja jätteen mikrobiologinen puhdistus.
Jaana Pasanen, Suunnittelukeskus Oy. puh. 15641.
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Porvoonjoen kunrmitusselvitys.
Eija Lehtonen, Hevy. puh. 5089 260.

Raakaametallien näytteenotto luonnonvesiatä.
San Antikainen, vet, 4028 239.

Höytiäisen alueelle VEKZI ja vesiensuojeluopas.
Paula Mononen. PKvy. puh. 973-141 2719.

Yhdyskuntien jätehuollon metallivirtojen tutkimus käynnistetty.
Helena Poutanen. ttt, puh. 5089 437.

Jätevesilietteen haitta-aineiden tutkimus.
Anneli Joutti, ttt, puh. 5089 434.

Jätealueiden kaasun tutkimus,
Kirsti Kalevi. ttt. puh. 5089 438.

Kaatopaikkojen pintakäsittelyjärjestelmien tutkimus.
Jouko Saarela, ttt, puh. 6951 212.

Myrkylliset sinilevät - kolme erilaista esimerkkiä.
Marja Kauppi. Kyvy. puh. 951-276 3871.

Ympäristönsuojelu sekä uudet juoma- ja jäteveden käsittelymenetelmät - seminaari,
Hannu Laikari. ttt, puh. 4028 255.

Numero 4/1991

Kuolaan varustetaan ajanmukainen ympäristölaboratorio.
Outi Mähönen, Lavy. puh. 960-29 44 44.

Ystävyydenpuiston perhosinventointi 1991 Elimyssalossa.
Reima Leinonen. Kavy. puh. 986-163627.

Kansainvälistä yhteistyötä Karjalassa.
Marketta Ahtiainen. PKvy. puh. 973-141 2705.

Ileksan ikimetsä,
Esko Kuusisto, hyt, puh. 1929 565.

Näätämöjoen vesistöalueelle käytön ja hoidon kehittämissuunnitelma.
Taina Kojola, Levy, puh. 960- *2941.

Pohjoismaista vesialan yhteistyötä.
Lea Kauppi. vet. puh. 4028 337.

Sjasstroin ja viipurin sellu- ja paperikombinaettien jätevesikuormituksen arviointi,
Riitta-Sisko Wirkkala, Kyvy, puh. 951-276 3843.

Uutta tietoa Karjalan vesistöistä ja niiden biologiasta,
Seppo Mustonen. VYL. puh. 19291.

Suomalais—norjalainen rajavesistökomissio suosittelee ja tekee aloitteita.
Marjaleena Nenonen, Lavy. puh. 960-294 447.

Perämeren virtausmalli,
Erkki Alasaarela. Ouvy. 981-3158 370.

Sellu- ja paperitehtaiden jätevesien typpi- ja fosforikuormituksen vähentäminen,
Riitta-Sisko Wirkkala. Kyvy. puh. 951-276 3843.

Ympäristön kriittinen kuormitus kartoitettu,
Juha Kämäri. vet. puh. 4028 346.

Ajankohtaista tietoa lintuvesistä,
Aarne Wahlgren. PKvy. puh. 973-141 2707.

Eroosion ja fosforikuormituksen vähentäminen viljelytekniikan avulla,
Seppo Rekolainen, vet, puh. 4028 325.

Liian runsas peltolannoitus vaarana pohjaveden laadulle.
Esa Rönkä, ttt, puh. 4028 252.

Johdatus pohjavesien mallintamiseen 26.-27.ll.1991.
Kirsti Oranlund, ttt, puh. 4028 251.
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8. Soveri. Jouko
-

Influence of air pollutants on groundwater acidification in the Porvoo area. southern Finland.
Yhteenveto: Laskeuman vaikutuksesta pohjaveden happamoitumiseen Porvoon ympäristöalueella. ss. 3—
28.

Soveri. Jouko
Effect of acidic deposition on the soil and groundwater in the Porvoo area and in a numher of
background areas. Yhteenveto: Happaman laskeuman vaikutus maaperään ja pohjaveteen Porvoon ympä—
ristöalueilla sekä eräillä tausta—alueilla. ss. 29-48.

soveri. Jouko
Influence of limestone—dust deposition on groundwater acidification in areas with different
deposition levels. Yhteenveto: Kalkkipölylaskeuman vaikutus pohjaveden happamoitumiseen erilai
silla kurmitusalueilla. ss. 49—66.
Helsinki 1991. ISBN 951—47—4285—0.

9. Ihme, Raimo. Heikkinen. Kaisa & Lakso, Esko
The usa of overland flow for the purification of runoff water from peat mining areas. Yhteenveto:
pintavalutus turvetuotantoalueiden valumavesien puhdistuksessa. ss. 3—24.
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s. ISBN 951—47—4283-4.

69. Mikkelin läänin vesien hoito 1990-luvulla. Vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelme.
Mikkelin vesi—ja ympäristöpiiri. Helsinki 1991. ISBH 951—47—4287—7.
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Kadmium ympäristössä. Helsinki 1991. 96 s. ISEN 951-47—4289-3.
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293. Poikolainen. Marja-Liisa (toim.)
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen ra
kenne on: otsake (ISOILLÄ KIRJÄSIMILLÄ, iskevä, lyhyt),
selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot: Henki
lön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirj alli
suusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjes
tysnumeroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selos
teet ja uutiset laaditaan WP 5.0:lla (tekstityyppi:
courier), pohjalle tiedonvirta.w50, joka löytyy viral
listen pohjien joukosta (PF3, F19). Pohjaan on valmiik
si ohjelmoitu marginaalit, rivitiheys, ja kirjallisuus
viitteen tekstikoko, asetuksineen. (PF4 painetaan kaksi
kertaa, nuoli alas. Näin päästään näytön loppuun ja
aloitetaan kirj allisuusluettelon kirjoitus. Äsetukset
näin ollen ovat säilyneet). Artikkelit lähetetään tu
lostimeen LÄSERR500, tai kirjeenä Terttu Halmeelle.
Selosteen enimmäispituus on 1 sivu, kuvineen ja taulu
koineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5.,
15.9., 30.11. Vesi- ja ympäristöhallituksen sarjoissa
julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista j ä
tetään seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun
alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja ym
päristöliallinnon yksiköistä lylienteitä seuraavasti:

VYH = vesi- ja ympristohallinto VYL = vesien- ja ympriston

tai —hallitus tutkimuslaitos

VE vesistöosasto hyt = hydrologian toimisto

yht = vesistötoimisto vet vesi- ja ympäristön

rat = rakennustoimisto tutkimustoimisto

= vesien- ja ympäristönsuojelu- ttt = teknillinen tutkimustoimisto

osasto lab = tutkimuslaboratorio

vyt = vesien- ja ympäristönsuojelu- Hevy = Helsingin vesi- ja

toimisto ympäristöpiiri

knt = kuntatoimisto Tuvy = Turun vyp

tet = teollisuustoimisto Tavy = Tampereen vyp

kat = katselmustoimisto Kyvy Kymen vyp

kem = kemikaaliyksikkö Mivy = Mikkelin vyp

YO = Yleinen osasto Kuvy = Kuopion vyp

oit = oikeustoimisto PKvy = Pohjois-Karjalan vyp

hat = hallintotoimisto Vavy = Vaasan vyp

tat = taloustoimisto KSvy = Keski-Suomen vyp

tht = tietohallintotoimisto Kovy = Kokkolan vyp

sua suunnittelusihteeristo Ouvy = Oulun vyp

Kavy Kainuun vyp

Lavy Lapin vyp

r
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MAATALOUDEN AIHEUTTAMAA YMPÄRISTÖKUORMITUSTA VOIDAAN
PIENENTÄÄ

Ympäristötutkimus on viime vuosina suuntaunut entistä
selvemmin erilaisten ympäristäongelmien ratkaisun poh
jaksi tietoa tuottaviksi määräaikaisiksi, monitieteelli
siksi yhteistyöprojekteiksi. Eräs näistä, maa- ja metsä
talousministeriön ja ympäristöministeriön yhdessä koor
dinoima ‘Maatalous ja vesien kuormitus’ (MÄVERO) -pro
jekti on äskettäin saatu päätökseen ja loppuraportti
j ulkistettua.

MAVERO oli nelivuotinen, useiden tutkimuslaitosten ja
eri alojen tutkijoiden yhteistyöprojekti. Aikaisempien
tutkimusten perusteella tiedettiin, että maatalous on
vesistöjen suurin ravinnekuormittaja. Suurimmiksi au—
koiksi tiedossa todettiin ensinnäkin se, mikä oli tuon
kuormituksen todellinen rehevöittävä vaikutus vesistöis
sä, ja toiseksi se, millä keinoin kuormitusta parhaiten
voitaisiin pienentää. Tutkimusten painopiste oli näissä
kahdessa asiassa.

Ehkäpä yhtenä merkittävimmistä johtopäätöksistä voidaan
mainita se, että maataloudella on merkittävä osuus moni
en vesistöjen rehevöitymiskehityksessä. Monet intensii
visen maatalouden alueilla sijaitsevat järvet ovat rehe
vöityneet varsin pitkälle, mutta maatalous vaikuttaa
myös monien suurten järvialueiden ja rannikkovesien
rehevyyteen. Tämä ilmenee usein melko lievänä, mutta
vastaavasti laajalla alueella. Merkillepantavaa on, että
rehevöityneiden vesien tilaa voidaan monissa tapauksissa
parantaa selvästi pienentämällä erityisesti liukoisen
fosforin kuormitusta. Ongelmaksi jäävät rehevät, matalat
järvet, joissa sisäisen kuormituksen (alkuperältään
kylläkin ulkoisen) osuus on suuri.

Useissa osatutkimuksissa selvitettiin kuormituksen vä
hentämiskeinoja, erityisesti fosforin osalta. Niiden
perusteella voitiin arvioida, että jos erilaiset toimen
piteet toteutetaan laaja-alaisesti, voidaan fosforikuor
mitusta pienentää noin kolmanneksella. Tämä vähennys
täyttäisikin osapuilleen valtioneuvoston vuonna 1988
asettaman tavoitteen.

Vaikka MÄVEROn puitteissa tehtiinkin aikamoinen harppaus
eteenpäin alan tutkimuksessa ja tietämyksen lisääntymi
sessä, jäivät monet asiat odottamaan jatkotutkimuksia.
Erityisesti niiden keinojen tutkimus, joilla vähennetään
liukoisen fosforin ja typen kuormitusta, saatiin vasta
alkuun MÄVEROssa. Myös rannikkovesien osalta ollaan
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tilanteessa, että ei tarkoin tiedetä, mikä vaikutus eri
aineiden kuormituksen vähentämisellä olisi tilan kehi
tykseen. Ja mikä mahtaakaan olla ilmaston muuttumisen
vaikutus maatalousalueilta tulevaan kuormitukseen?

Seppo Rekolainen

0

0

0

0
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/%7 RÄPORTOITUÄ

MAATALOUDEN AIHEUTTAMA VESISTÖKUORMITUS JA SEN PIENENTÄ
MINEN

Maatalouden aiheuttama vesistökuormitus on luonteeltaan
selvää hajakuormitusta lukuunottamatta karjatalouden ns.
suoria paästäjä. Tämän vuoksi kuormituksen arviointi on
huomattavasti vaikeampaa ja epätarkempaa kuin piste
mäisistä lähteistä tulevan kuormituksen. Kuormitus vaih
telee erittäin paljon eri alueiden välillä ja pitkän
aikavälin mittaamisen jälkeenkin voidaan kuormituksen
suuruus ilmoittaa vain tietyllä vaihteluvälillä. Epä
tarkkuus vaatii erityistä panostusta seurantasysteemin
suunnitteluun.

Maa-alueilta tulevan kuormituksen suuruuteen vaikuttavat
monet paikalliset tekijät, kuten sää ja ilmasto, maape
rän ominaisuudet,topografia sekä maa- ja metsätaloustoi
menpiteet. Kuormitus voi vaihdella paljon aivan lähek
käistenkin alueiden välillä. Myös ajalliset vaihtelut
ovat säätekijöistä johtuen suuria. Suurin osa kuormituk
sesta tulee runsaiden sateiden tai lumensulamisen yh
teydessä ja vaihtelu eri vuosien välillä on erittäin
suurta. Siten eri toimenpiteiden vaikutuksia kuormituk
seen ei voida arvioida yksittäisten vuosien kuormituksia
vertaamalla, koska erot saattavat johtua säätekijöistä
ja hydrologiasta. Toimenpiteiden vaikutusten seuranta
pitääkin perustua pitempiin havaintojaksoihin.

Maatalouden vesistökuormituksen suuruus

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen pienten valuma
alueiden vuosien 1981-1985 tulosten perusteella on arvi
oitu, että pelloilta vesistöihin tuleva kokonaisfosfori
kuormitus on 0,9-1,8 kg/ha a ja kokonaistyppikuormitus
7,6-20 kg/ha a. Tähän perustuen maatalouden aiheuttamak
si kokonaisfosforikuormitus on Suomessa 2000-4000 t/a
ja kokonaistyppikuormitus 20 000-40 000 t/a. Nämä luvut
edustavat peltoviljelyn aiheuttamaa kuormitusta, joka
sisältää myös karjanlannan peltolevityksestä vesistöön
mahdollisesti huuhtoutuvan osan, mutta ei suoraan lanta
loista tulevaa kuormitusta. Karjanlannan varastoinnin
aiheuttamista suorista päästöistä ei ole käytettävissä
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tutkimustietoa, mutta vesi- ja ympäristöhallituksessa on
arvioitu, että nämä fosforipäästöt ovat noin 400 t/a ja
typpipäästöt 1100 t/a.

Vuosina 1986-1990 muutamalla valuma-alueella toteutet
tiin tiheä virtaamapainotteinen näytteenotto, jolla saa
daan tarkempi arvio kuormituksesta kuin normaalilla
suhteellisen harvalla näytteenotolla. Tiheällä näyt
teenotolla arvioitu kokonaisfosforikuormitus oli saman-
suuruinen kuin jo aiemmin esitetty arvio. Sen sijaan
typpikuormitus oli selvästi suurempi, eräillä alueilla
jopa suurempi kuin aiemmin havaittu ylin pellolta tuleva
kuormitus 20 kg/ha a. Myös muissa MÄVERO-tutkimuksissa
on mitattu korkeita typpikuormia, esimerkiksi Ärtjärven
Villikkalanjärven valuma-alueella (1989-90) 21 kg/lia a.
Fosforikuormitus Villikkalanj ärveen laskevissa joissa
oli sen sijaan keskimäärin 1,2 kg/ha a, joka vastaa
aiemmin esitettyjä arvioita. Suurimpana syynä aiemmin
havaittuja korkeampaan typpikuormitukseen ovat leudot ja
sateiset talvet, joita tutkimuksen aikana sattui useita.
Myös jatkuvasti kasvussa ollut typpilannoitus on saatta
nut aiheuttaa kuormituksen kasvua. Paimionjoella arvioi
tiin maatalouden aiheuttamaksi keskimääräiseksi fosfori
kuormitukseksi 2,1 kg/ha/a ja typpikuormitukseksi 18
kg/ha a. Erityisesti fosforikuormitus on suuri muihin
arvioihin verrattuna.

Pelloilta tulevasta kokonaisfosforista vain osa on le
ville välittömsti käyttökelpoista liukoista ortofosfaat-
tia. Liukoisen reaktiivisen fosforin määrityksen olete
taan kuvaavan liukoista ortofosfaattia. Keskimäärin 25 %
peltovilj elyn aiheuttamasta kokonaisfosforikuormitukses
ta on liukoista reaktiivista fosforia. Koko maan fosfo
rikuormituksena se merkitsee 500-1000 t/a.

Kiintoaineeseen sitoutuneesta fosforista arvioitiin
leville käyttökelpoiseksi 5 %. Näin ollen peltoviljelyn
kokonaisfosforikuormituksesta 600-1200 t/a on leville
käyttökelpoista.

Maatalouden fosfori- ja typpikuormitus on selvästi suu
rempi kuin teollisuudesta, yhdyskunnista tai kalankasva
tuksesta nykyisin tuleva kuormitus. Ylidyskuntien aiheut- Qtama fosforikuormitus on pienentynyt voimakkaasti vii
meisten kahdenkymmenen vuoden aikana, typpikuormitus on
sen sijaan kasvanut. Puunjalostusteollisuuden fosfori
ja typpikuormitus laski 1970-luvulla, mutta on sen jäl
keen noussut aivan viime vuosia lukuunottamatta. Muun
teollisuuden ravinnekuormitus on laskenut selvästi,
kalankasvatuksen taas noussut. Vaikka muiden päästöläh
teiden fosforikuormitus oletettaisiin kokonaan leville
käyttökelpoiseksi, maatalous on silti vesistöjen suurin
yksittäinen käyttökelpoisen fosforin kuormittaja.

Ilmasto, erityisesti sademäärä ja lämpötila, vaikuttavat
ratkaisevasti kuormituksen suuruuteen ja sen vaihteluun
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vuosien ja vuodenaikojen välillä. Tämän vuoksi mahdolli
set ilmastomuutokset heijastuvat voimakkaina maatalouden
vesistökuormitukseen.

Viljelyyn liittyvistä tekijöistä ovat tärkeimpiä maan
kasvipeite, muokkaustapa, lannoituskäytäntö, karj anlan
nan käyttötapa sekä maan rakenteeseen ja hydrologiaan
vaikuttavat tekijät. Mitä pidemmän ajan vuodesta maa on
kasvipeitteetön, sitä suuremmaksi vesistökuormitus muo
dostuu. Tehokkaasti muokattu avokesanto ja toisaalta
monivuotinen nurmiviljely ovat ääriesimerkkejä kasvi
peitteen vaikutuksesta huuhtoutuman suuruuteen.

Lannoituksen vaikutus riippuu siitä, kuinka tarkkaan
viljelykasvit pystyvät hyödyntämään lannoitteissa anne
tut ravinteet. Suorimmin lannoitus lisää huuhtoutumista
ilmeisesti erikoiskasveja viljeltäessä. Tähän vaikutta
vat runsas lannoitus ja erikoiskasviviljelyn keskittymi
nen paljolti läpäiseville maille. Nurmiviljelyssä taas
pintalannoitustekniikka lisää fosforin huuhtoutumista.
Koska lannoitefosforista aina osa sitoutuu maahan, kas
vit pystyvät hyödyntämään vain osan siitä. Tästä syystä
lannoitus kasvattaa vähitellen maan fosforipitoisuutta
ja eroosioaineksen aiheuttamaa kuormitusta. Maan fosfo
ripitoisuuden noustessa myös liukoisen fosforin huuhtou
tuminen lisääntyy. Suositukset ylittävä typpilannoitus
voi altistaa maan typen huuhtoutumiselle kasvukauden
jälkeen, ja pitkään jatkuessaan runsas typpilannoitus
kasvattaa maan orgaanista typpivarastoa ja siten myös
huuhtoutumisriskiä.

Maan fysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat erityisesti
eroosioriskiin ja fosforikuormitukseen, sillä maan ra
kenne ja vedenläpäisykyky määräävät pintakerrosvalunnan
osuuden kokonaisvalunnasta. Fysikaaliset tekijät vaikut
tavat myös juuriston kasvuedellytyksiin ja sitä kautta
kasvien ravinteidenoton tehokkuuteen. Pellon kaltevuu
della ja muokkaustekniikalla on eroosioon ja sitä kautta
ravinteiden liikkuvuuteen oleellinen vaikutus.

Kokonaisfosforikuormitusta voidaan tehokkaimmin pienen
tää ehkäisemällä eroosiota. Viljelymenetelmät, joissa
maan rakenne stabiloituu ja maata suojaa joko kasvava
tai kuollut kasviaines, vähentävät tehokkaimmin koko
naisfosforikuormitusta. Muokkauksen keventämisen ja
syysmuokkauksesta luopumisen eroosiota pienentävä vaiku
tus perustuu ilmeisesti juuri kasvinjäännösten kykyyn
suojata maata eroosiolta. Osittain tähän voi vaikuttaa
myös maan vedenläpäisykyvyn parantuminen ja mururaken
teen stabiloituminen.

Jos syysmuokkausta kevennetään tai muokkaus siirretään
kevääseen kaikilla soveltuvilla pelloilla, kokonaisfos
forikuormitus vähenee noin 15 %. On mahdollista, että
maan vedenläpäisykyvyn parantuminen voi vähentää myös
liukoisen fosforin huuhtoutumista. Maan hyvä veden-
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läpäisykyky ja kunnollinen ojitus ehkäisevät yleensäkin
eroosiota lisäävää pintakerrosvaluntaa ja teliostavat
syvempien maakerrosten mahdollisuutta pidättää maan
pintakerroksesta huuhtoutunutta fosforia.

Mahdollisimman alhainen fosforilannoitus pitää fosforin
maahankertymisen ja liukoisen fosforin huuhtoutumisen
pienenä. Fosforilannoituksen tulee perustua viimeisim
piin lannoitussuosituksiin ja riittävän usein tehtävään
viljavuustutkimukseen. Minimoimalla myös nurmea viljel
täessä fosforin pintalannoitus ja antamalla lannoite
fosfori pääosin sijoituslannoituksena nurmen perustami
sen yhteydessä fosforin huuhtoutumisriski vähenee.

Väliaikaisesti tuotannosta poistettavan kesantoalan C3
kokonaisfosforikuormitus pysyy alliaisena, jos avokesan
nointi lopetetaan ja kesantopellot pidetään kasvullisina
perustamalla viherkesantonurmi mieluummin jo kesannoin—
tia edeltävänä vuonna suojaviljaan. Jos kesantoalan
oletetaan pysyvän 0,5 milj. hehtaarin suuruisena, näin
toteutettu kesannointi vähentää kokonaisfosforikuormi
tusta varovasti arvioiden noin 10 % avokesannointiin
verrattuna. Eroosio vähenisi vieläkin selvemmin, mutta
liukoisen fosforin kuormitus vain joissakin tapauksissa.

Suhteellisen kapeilla, 1-5 m:n levyisillä suojakaistoil
la vesistöjen ja valtaojien varsilla, voidaan eroosiota
ja ojapenkkojen sortumisesta aiheutuvaa kuormitusta
jonkin verran vähentää. Erittäin jyrkät viljelyssä ole
vat rantatörmät tulisi nurmettaa tai siirtää pysyvästi
viljelyn ulkopuolelle. Ohjaamalla ylituotannon vuoksi
kesannoitava peltoala vesistökuormituksen kannalta
kriittisimmille peltolohkoille ja toteuttamalla se vi
herkesantona kuormitus pienenee.

Typpikuormituksen suuruuteen vaikuttaa voimakkaimmin
lannoitus, maan kasvipeite ja muokkaaminen, ja kuormi—
tusta voidaan pienentää pitämällä peltomaa kasvipeit
teisenä mahdollisimman suuren osan vuotta. Tätä periaa
tetta voidaan noudattaa kesannoinnin lisäksi myös muussa
viljelyssä lisäämällä aluskasvien ja välikasvien vilje
lyä ja siirtämällä muokkausta mahdollisimman myöhäiseksi
tai kevääseen aina, kun se on mahdollista. Myös pellon
kuivatustilalla on merkitystä typpiliuuhtoutum±en suuruu
teen.

Typpilannoitus on mitoitettava todennäköisesti toteutu
van satotason mukaan. Lannoitustason laskeminen hieman
nykyistä tasoa alemmaksi ei vielä merkittävästi laskisi
satomääriä, mutta vähentäisi kuitenkin huulitoutumisris
kiä.

Karjanlantaa käytettäessä ylilannoituksen vaara on suu
rempi kuin yksinomaan lannoitteita levitettäessä. Huuh
toutumista voidaan vähentää perustamalla lannan käyttö
määrät tietoon lannan ravinnesisällöstä, parantamalla
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levitystasaisuutta, huolehtimalla siitä, että käytettä
vissä on riittävästi peltoalaa. Näin voidaan myös vält
tää toistuvaa levitystä samoille pelloille. Rajoittamal
la levitys suoritettavaksi keväällä tai alkukesästä,
ravinteiden huuhtoutumat jäävät samalle tasolle kuin
väkilannoitteita käytettäessä.

Lannan asianmukainen varastointi pienentää erityisesti
liukoisen fosforin kuormitusta. Täm on tärkeää varsinkin
Järvi-Suomessa, missä karjatalouden kuormitus on suh
teellisesti suurempi kuin muualla. Karjanlannan kunnol
linen varastointi vähentäisi maatalouden koko fosfori
kuormitusta noin 10-15 % ja typpikuormitusta enimmillään
noin 5 %.

Lisätiedot: Seppo Rekolainen, vet, puh. 4028 325
Lea Kauppi, vet, puh. 4028 337
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MAATALOUDEN RÄVINNEKUORMITUKSEN VAIKUTUKSET JÄRVISSX JA
RÄNNIKKOVESISSÄ

Maatalouden aiheuttaman lisääntyneen ravinteiden huuh
toutumisen haitallisin seuraus on vesistöjen rehevöity
minen. MÄVERO-projektissa tutkimuskohteena olivat Vihdin
Kotojärvi sekä Koskenkylänjoen vesistössä sijaitsevat
Ärtjärven Pyhäjärvi ja Villikkalanjärvi. Rannikkovesi
tutkimukset tehtiin Paimionlahdella. Kaikilla tutkimus-
alueilla maatalous oli lähes ainoa ravinnekuormittaja.

Pyhäjärvi sopii pitkän viipymänsä ansiosta hyvin pitkä
aikaisten veden laadun muutosten tarkasteluun. Järven
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fosforipitoisuus on kasvanut vuodesta 1969 vuoteen 1989
31 % ja typpipitoisuus 38 % (kuva 1). Pyhäjärven havain
tosarjan voidaankin olettaa kuvaavan suhteellisen hyvin
kehitystä, joka maatalouden kuormittamissa järvissä on
viime vuosikymmeninä tapahtunut. Myös pohjasedimentistä
tehty piileväanalyysi osoitti rehevyyttä suosivien pii
levälajien runsastuneen ja korvanneen vähemmän ravintei—
ta vaativia lajeja viimeisten kolmenkymmenen vuoden
aikana.

Kokonaisfosfori Kokonaistyppi

.

20 500

p966 1980 1985 1991 ?966 1970
OOObO

1985
Vuosi Vuosi

Kuva 1. Ärtjärven Pyhäjärven kokonaisfosfori- ja koko
naistyppipitoisuudet vuosina 1966-1991.

Myös Paimionlahdella etenkin kokonaisfosforipitoisuudet
ovat selvästi nousseet viimeisen kahden vuosikymmenen
aikana. Tämä näkyy Paimionlahdella esim. kohonneina
perustuotantokyvyn arvoina.

Vesistöjen tuotannolle on merkitystä vain niillä ravin
teilla, joita levät pystyvät käyttämään. Valtaosa maata
louden aiheuttamasta typpikuormituksesta on liukoista
nitraattityppeä, joka on suoraan leville käyttökelpois
ta. Valumavesien fosforista sen sijaan vain noin nel
jännes on liukoista, leville välittömästi käytökelpoista
fosforia. Kiintoaineeseen sitoutuneesta fosforista liu
koiseen muotoon voi vapautua vain hyvin pieni osa (5 %).

Peltoviljelystä aiheutuva kuormitus tulee vesistöihin
joko ennen kasvukautta tai sen jälkeen. Liukoisten ra
vinteiden kannalta tällä ei ole suurta merkitystä, koska
ne eivät juurikaan pidäty järviin, vaan tulevat levien
käyttöön joka tapauksessa jossain vesistön osassa, vii
meistään rannikkovesissä. Pienissä järvissä, joissa vii
pymä keväällä saattaa olla vain muutamia päiviä, lähinnä
vain loppukevään kuormitus vaikuttaa siihen, millä ta
solla liukoisten ravinteiden pitoisuudet järvessä ovat
kasvukauden alussa.

Kaikissa tutkimusjärvissä liukoisen fosforin pitoisuus
laski kesäaikana ajoittain määritystarkkuuden alarajal
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le. Tällöin levätuotannon suuruus määräytyy sen mukaan,
kuinka nopeasti fosfori vapautuu biomassasta tai poh—
j asedimentistä. Säännöllisesti kesällä kerrostuvassa
Pyhäjärvessä sama alkukesän liukoisen fosforin pitoisuus
sai aikaan alemman leväbiomassan kuin kerrostumattomissa
Koto- ja Villikkalanjärvessä, koska voimakas lämpötila
kerrostuneisuus esti ravinnetäydennyksen alusvedestä.

Matalissa, vain satunnaisesti kerrostuvissa Koto- ja
Villikkalanjärvessä sisäinen fosforikuormitus on hal
litsevassa asemassa. Tästä syystä kevään ravinnepitoi
suuksista ei voida suoraan päätellä, kuinka suuri kasvi
planktonbiomassa näihin järviin muodostuu.

Järvien rehevyystason kannalta merkitystä on vain liii
koisen fosforin sisäisellä kuormituksella. Koto- ja
Villikkalanjärvessä tässä suhteessa tärkeitä olivat
lähinnä kesäiset hapettomuusjaksot ja korkea pH. Pyhä
järvessä ei liukoisen fosforin sisäisellä kuormituk
sella ollut mainittavaa merkitystä.

Rannikkoalueilla sisäisen kuormituksen merkitys on suh
teellisen vähäinen. Niissä tuotannon taso ja rehevöity
misen alueellinen laajuus riippuvat kuormituksen suuruu
den lisäksi jokiveden sekoittumista säätelevistä sää-
oloista.

Leväbiomassan kehitystä kasvukauden aikana säätelevät
liukoisen fosforin ja typen pitoisuuksien lisäksi niiden
keskinäinen suhde. Erityisesti levälajisto riippuu liu
koisten ravinteiden suhteen kehityksestä. Kotojärvessä
fosfori rajoitti levien kasvua keväällä, mutta kesän
mittaan typpi väheni niin, että epäorgaanisen typen ja
fosforin suhde oli suurimman osan kasvukautta alle 7,
mitä pidetään osoituksena typpirajoitteisuudesta. Tätä
johtopäätöstä tukee myös typpeä sitovien sinilevien
aj oittainen runsas esiintyminen. Villikkalanj ärvessä
epäorgaanisten ravinteiden suhteen arvo 7 alittui vasta
loppukesällä, eikä siellä esiintynyt kumpanakaan tutki
musvuotena merkittäviä määriä sinileviä. Pyhäjärvessä
taas ravinnesuhteet pysyivät koko ajan selvästi tasolla,
jolla lähinnä fosforin katsotaan rajoittavan levien
kasvua. Tästä huolimatta järvessä esiintyi runsaasti
typensidontaan pystyviä sinileviä.

Paimionlahti oli epäorgaanisten ravinteiden suhteen pe
rusteella arvioituna typpirajoitteinen koko kasvukauden
lukuunottamatta kevättä. Typpeä sitovia sinileviä ei
kuitenkaan havaittu merkittäviä määriä.

Lisätiedot: Seppo Knuuttila, vet, puh. 4028 312 (järvet)
Petri Ekholm, vet, puh. 4028 320 (rannikko)
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MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVA FOSFORI VESIEN REHEVÖITTÄ
JXNÄ

Eri lähteistä tulevan ravinnekuormituksen vesistöjä
rehevöittävä vaikutus riippuu, paitsi kuormituksen suu
ruudesta, myös ravinteiden käyttökelpoisuudesta vesien
perustuottajille. Jo pitkään onkin arvosteltu erityises
ti maatalouden osalta kokonaisfosforikuormitukseen poh
jautuvaa vesistövaikutusten arviointia. Tämä johtuu sii
tä, että maatalouden kokonaisfosforikuormituksesta vain
25 % on liukoista, leville välittömästi käyttökelpoista
fosforia’. Loput 75 % koostuu lähinnä erodoituneisiin
maahiukkasiin sitoutuneesta fosforista. Suuri osa maa
hiukkasten fosforista on apatiittimuodossa tai muuten
niin voimakkaasti sitoutuneena, etteivät viljelyskasvit
eivätkä levät kykene sitä juurikaan käyttämään. Fosforia
on maahiukkasissa myös sitoutuneena hiukkasten pinnalla
oleviin raudan ja alumiinin yhdisteisiin. Suuri osa
lannoitteina annetusta fosforista on kertynyt juuri
tähän fosforifraktioon.

MÄVERO-tutkimuksessa selvitettiin levätestein maahiukka
sun sitoutuneen fosforin käyttökelpoisuutta. Näytteet
tutkimusta varten otettiin eteläsuomalaisista maatalou
den kuormittamista jokivesistä. Testeissä levät kykeni
vät 2-4 viikossa käyttämään 0-13,2 % (keskimäärin 5,1 %)
maahiukkasiin sitoutuneesta fosforista. Levätesteillä
todettiin myös, että suodatetusta näytteestä määritetty
liukoinen reaktiivinen fosfori on käytännössä täysin
leville käyttökelpoista.
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Levätestit ovat rutiinimäärityksinä hyvin työläitä ja
kalliita. Niinpä yhteistyössä Kemiran kanssa aloitet
tiin kemiallisen, levätestit korvaavan kemiallisen mene
telmän kehitystyö. Menetelmän pohjana käytettiin hol
lantilaista maaperänäyttei lie tarkoitettua rautahyd
roksidiuuttoa. Menetelmän soveltaminen vesinäytteille on
vielä kesken. Nykyisellä prototyypillä saadaan keskimää
rin jonkin verran pienempiä tuloksia kuin levätestillä.

Levätesteillä ja rautahydroksidiuutolla arvioidaan fos
forin potentiaalista käyttökelpoisuutta. Vesistössä
vallitsevista olosuhteista kuitenkin riippuu kuinka
suuri osa potentiaalisesti käyttökelpoisesta fosforista
todella vapautuu levien käytettäväksi.

MÄVERO-tutkimuksessa arvioitiin sorptiokokeilla potenti
aalisesti käyttökelpoisen fosforin vapautumista erilai
sissa kemiallisissa olosuhteissa. Kokeiden perusteella
näyttää siltä, että syksyllä ja keväällä, jolloin suuri
osa maatalouden kuormituksesta päätyy vesistöihin, maa
hiukkasiin sitoutunutta fosforia ei vapaudu leville
käyttökelpoiseen muotoon. Sen sijaan levien tuotanto
kaudella, loppukeväällä ja kesällä, fosforia vapautuu
maahiukkasista, jopa jonkin verran enemmän kuin levä
testien perusteella arvioitu 5 %. Tämä johtuu siitä,
että monissa maatalouden kuormittamissa järvissä pH
nousee tuotantokaudella jopa 9:ään, kun taas levätestit
tehtiin pH 7:ssä. pH:n nousun tiedetään suosivan maa
hiukkasiin sitoutuneen fosforin vapautumista2. Tuotan
tokaudella suuri osa, aina edellisvuoden syksystä läh
tien vesistöön päätyneistä maahiukkasista on tosin jo
ehtinyt vajota vesistön pohjalle. Pohjalle laskeutunut
fosfori ei kuitenkaan välttämättä ole pysyvästi inakti
voitunut vaan voi osittain tulla levien käyttöön esimer
kiksi hapettomien olojen seurauksena3.

Levätesteissä käytetty ravintoliuos muistutti ionikoos
tumukseltaan järvivettä. Siten maahiukkasiin sitoutuneen
fos forin käyttökelpoisuus murtovesiolosuhteissa voi
jonkin verran poiketa MAVERO-tutkimuksessa esitetystä.
Lisäksi on mahdollista, että vesistöissä esim. sinilevät
voivat hyödyntää tehokkaammin maahiukkasiin sitoutunutta
fosforia kuin testeissä käytetty viherlevä.

Tutkimuksen keskeisin tulos on, että maatalouden fosfo
rikuormituksessa liukoinen fraktio on merkittävin vesien
rehevöittäj ä. Vesiensuoj elutoimet pitäisikin suunnata
juuri liukoisen fosforin vähentämiseen. Tämä edellyt
tää, että liukoisen fosforin alkuperä tunnetaan. Eräs
hypoteesi alkuperälle on se, että lähes kaikki löyhästi
maahiukkasiin sitoutunut fosfori vapautuu liukoiseen
muotoon jo eroosioprosessin aikana. Tämä selittäisi
MÄVERO-tutkimuksessa saadun alliaisen fosforin käyttökel
poisuuden jokivesistä eristetyissä maahiukkasissa.

Lisätietoja: Petri Ekholm, vet, puh. 4028 320
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REHEVYYSTÄSON RIIPPUVUUS KUORMITUKSESTÄ MAATALOUDEN
KUORMITTÄMISSÄ JÄRVISSÄ

Tutkimuksessa selvitettiin maatalouden kuormittamien
järvien rehevyystason muuttumista, jos ulkoista fosfori
kuormitusta vähennetään’. Arviointi tehtiin kahdessa
hydrografialtaan erilaisessa MÄVERO-tutkimuksen järves
sä, jotka sijaitsevat Ärtjärvellä. Pyhäjärvi edustaa
selvästi kerrostuvaa, syvää järveä, jonka viipymä on
kaksi vuotta. Villikkalanjärvi on sen sijaan matala,
kesällä vain ajoittain kerrostuva järvi2. Järviin ei ole
missään vaiheessa tullut merkittävissä määrin jäte
vesikuormitusta. Tutkimuksessa käytettiin Ruotsissa
kehitettyä hydrodynaamista PROBE-mallia3, johon on Suo
messa Lappajärven sovelluksen yhteydessä liitetty veden
laatuosa4. Mallissa on mukana seuraavat muuttujat: liu
koinen fosfori, kasviplanktonbiomassaa kuvaava a-kloro
fylli ja happi. Liukoisen fosforin vapautuminen sedimen
tistä on jaettu aerobiseen ja anaerobiseen osaan.

Pyhäj ärvessä klorofyllipitoisuus alenee malliarvion
mukaan suunnilleen ulkoisen kuormituksen vähenemisen
suhteessa(kuva 1). Villikkalanjärven muutos on sensijaan
pienempi johtuen sisäisestä kuormituksesta: sedimentistä
vapautuu kasvukauden aikana fosforia, jota kasviplankton
käyttää hyväkseen.

Villikkalanjärvessä ei ole otettu huomioon mahdollista
sisäisen kuormituksen vähenemistä ulkoisen kuormituksen
pienentyessä. Sedimentin fosforivarasto on kuitenkin
relievässä järvessä niin suuri, että sisäisen kuormituk
sen väheneminen on hyvin hidasta ja se on todennäköises
ti merkityksetöntä esimerkiksi 10 ensimmäisen vuoden
aikana.
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Kuva 1. KlorofyllipitoiSUuS Villikkalanjärvessä ja Pyhä
järvessä nykytilassa vuonna 1989( ) ja jos liukoisen
fosforin ulkoinen kuormitus vähenisi 35%(----). Kun
klorofyllin maksimiarvo on yli 30 pg _1, järvi luokitel
laan käyttökelpoiSuUdeltaan tyydyttäväksi.

Kesäsään ja anaerobisen kuormituksen merkityksen osoit
tamiseksi mallilla simuloitiin Villikkalanjärvellä myös
vuotta 1988, jolloin kesä oli poikkeuksellisen lämmin.
Simulointitulosten mukaan järven kerrostuminen liellejak
sojen aikana aiheutti alusvedessä laajalla alueella
hapettomuutta ja tavallista suuremman sisäisen kuormi
tuksen, mikä sai aikaan noin kaksinkertaisen klorofylli
pitoisuuden normaaliin kesään verrattuna.

Fosforin anaerobinen vapautuminen oli simulointitulosten
mukaan vuonna 1988 noin puolet aerobisesta. Änaerobinen
vapautuminen aiheutti kuitenkin suuremman klorofylli
huipun, koska vapautunut fosfori tuli hetkessä kasvi
planktonin käyttöön järven sekoittuessa pitkän hellejak
son jälkeen. Äerobinen vapautuminen jakautuu tasaisemmin
koko kasvukaudelle.

Maatalouden kuormittamissa matalissa rehevissä järvissä
voi siis sedimentillä olla ratkaiseva merkitys rehe
vyystason säätelyssä. Monissa tapauksissa pelkkä ulkoi
sen kuormituksen vähentäminen ei riitä järven tilan
parantamiseksi, vaan tarvitaan myös sisäistä kuormitusta
vähentäviä kunnostustoimenpiteitä.

Lisätiedot: Kari Kallio, vet, puh.4028321
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järvessä. Teoksessa: Rekolainen. S. & Kauppi. L.(toim.) Maatalous ja vesien kuormitus.
Yhteistutkimusprojektin tutkimueraportit. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 359: 75-
80.

2Knuuttila, S., Kallio. K. & Salo. S. 1992. Ravinnetaseet ja rehevöityminen maatalouden
kuormittamissa järvissä. Teoksessa: Rekolainen. S. & Kauppi. L.(toim.) Maatalous ja vesien
kuormitus. yhteistutkimuspro]ektin tutkimusraportit. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesar
ja 359: 51—66.

3Svensson, u. 1978. A mathematical model for the seasonal thermocline. Ph.D. dfssertation.
Report 1002. Dep. Water Resour.. Univ. of Lund. 187 p.

4Malve, 0., Huttula, T. & Lehtinen. 1<. 1991. Modelling of eutrophication and oxygen depletion
in Lake Lappajärvi. Teoksessa: Urobel. L.C. & Brebbia. C.A.(eds.). Water Pollution: Modelling.
Measuring and Predictlon. Computational Mechanics Publications. Southampton. pp. 111—124.
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LIETELANNAN LEVITYS JA RÄVINTEIDEN HUUHTOUTUMINEN

Pohjois-Karjalassa Liperissä savimaalla sij aitsevallahuulitoutumi skoekentällä tutkittiin eri vuodenaikoinalevitetyn lietelannan aiheuttamaa ravinteiden huuhtoutumista sekä verrattiin lietelannan ja väkilannoituksenaiheuttamia ravinnehuuhtoutumia toistettaessa lannoitukset useampana vuonna peräkkäin. Tutkimus tehtiin vuosina1983 — 88.

Lietelannan levitysajankohtia oli kolme: syksy ennenkyntöä, kevättalvi ja kevät ennen kylvöä. Kunkin vuodenajan lietelannoitus tehtiin kolmasti peräkkäisinävuosina samalle neljän ruudun kaistalle (20 m * 120 m).Lietelanta levitettiin pintalevityksenä 50 - 53 m ha1,ja mullattiin levityksen jälkeen syksyllä ja keväällä.Yhdessä levityksessä peltoon tuli keskimäärin kokonaistyppeä 120 kg N ha’, liukoista typpeä 72 kg N h&1 jakokonaisfosforia 17 kg P ha’. Väkilannoituksessa keväi

Kok.P

1.4

1.2

0.8

0.8

- 0.4

0.2

0

____________

0
1.4

- 1.4

1.2
1.2

.2 0.8
- 0.8

E

-0.6

x0.4.
-0.4

0.2-
-0.2

0
0

Kuva. Kokonaisfosforin ja fosfaattifosforin huulitoutumat(kg P h&’ a’) salaojavesissä eri lannoituskäsittelyistäLiperin koekentällä keskimäärin vuosina 1984 - 87.

P04-P

Syyoy,
Käsately

T&iI.vity.



17

sin annetut ravinnemäärät olivat 80 kg N ha’ ja 35 kg P
ha1. Viljelykasvina oli ohra.

Talvinen lietelannan levitys aiheutti vuosien 1984 - 87
keskiarvona suurimmat kokonaisfosforin (1,4 kg P ha’ a
1) ja fosfaattifosforin (0,91 kg P ha’ a’ seka ammonium
typen (4,2 kg N ha’ a1) salaojavesihuuhtoutumat (kuva).
Syyslevitys aiheutti lietelannan levityksistä suurimmat
kokonaistypen (21 kg N ha’ &‘) ja nitraattitypen (12 kg
N ha1 &‘) huuhtoutumat. Vuosien 1986 - 87 keskiarvona
liukoista fosfaattifosforia huuhtoutui eniten syyslev±
tyksestä, 0,52 kg P ha1 &‘. Lietelannan syyslevityksen
huuhtoutumia nosti ko. käsittelykaistan lietelannoitus
talvella 1986.

Vesiensuojelun kannalta syksyiseen lietelannan levityk
seen on syytä suhtautua hyvin varauksellisesti, sillä
siitä saattaa aiheutua huomattavaa typen ja fosforin -

myös liukoisen fosfaattifosforin - huuhtoutumista. Huuli
toutumiseen vaikuttavat suuresti syksyn sääolot. Suurten
ravinnehuuhtoutumien vuoksi saman peltolohkon lietelan
noitus sekä syksyllä että seuraavana talvena ei ole
suositeltavaa. Talvisesta lietelannan levityksestä on
kokonaan luovuttava erittäin suurten ravinnehuuhtoutu
mien vuoksi.

Pienimmät ravinteiden huuhtoutumat 1 ietelantakäsitte
lyistä aiheutuivat keväällä ennen kylvöä tehdystä levi
tyksestä. Keväisen lietelannan levityksen aiheuttamat
fosforihuuhtoutumat olivat jokseenkin samansuuruiset
vertailukäsittelynä olleen väkilannoituksen kanssa, 0,62
kg P h&’ a’ kokonaisfosforia sekä noin 0,40 kg P h&1 a’
fosfaattifosforia.

Lisätiedot: Riitta Niinioja, Pohjois-Karjalan vesi- ja
ympäristöpiiri, puh. 973-141 2703

Kirjallisuutta:

Niinioja. R. 1992. Lietelannan levitysajankohdan vaikutus ravinteiden huuhtoutumjnen. Vesi
ja ympäristöhallituksen julkaisuja - sarja A. Käsikirjoitus 90 s.
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ALUSTAVASTI ÄURÄJOELTÄ

Peltoviljelyksestä tuleva ravinnekuormitus voidaan kar
keasti jakaa kahteen osaan eli pintavalunnan ja salaoja
valunnan mukana tulevaan kuormitukseen. Tasaisten mai
den ravinnekuormituksesta pääosa tulee liukoisessa muo
dossa salaoja— ja pohjavesivalunnan mukana. Mitä kalte—
vampi pelto on, sitä suurempi osa kuormituksesta tulee
pintavalunnassa joko liukoisena tai kiintoainekseen
sitoutuneena.

Aurajoen varteen v. 1987-1988 perustetulla koekentällä
tutkitaan viljely- ja muokkaustapojen vaikutusta pinta
eroosioon ja ravinnekuormitukseen. Koekenttä sijaitsee
rinnepellolla, jonka kaltevuus on yläosassa 7 % ja ala-
osassa 8 %. Maalaji on savea. Kentällä on kaksitoista
koeruutua. Koeruuduilta kootaan pinta- ja pintakerrosva
lunta 30 cm syvyyteen saakka. Valunnasta mitataan koko
naismäärä ja tehdään keskeisimmät ravinneanalyysit.
Käytännössä seurantajaksoksi muodostui kausi syksystä
kevääseen. Kesällä ei toistaiseksi ole pintavaluntaa
esiintynyt. Perusjaksolla koekentän kaikilla ruuduilla
viljeltiin syysvehnää koeruutujen ominaisuuksien selvit
tämiseksi. Ensimmäinen varsinainen tutkimuskausi alkoi
vuoden 1990 syksyllä.

Koekentällä vertaillaan seuraavien vilj elykäytäntöj en
vaikutusta eroosioon ja ravinteiden huuhtoutumiseen.

- Syysvehnä (syksyllä kyntö, äestys ja kylvö)
- Sänki (syksyllä ei toimenpiteitä, äestys keväällä,
kevätvehnä)

- Sänkimuokkaus (syksyllä äestys sänkeen, äestys
keväällä, kevätvehnä)

- Rinteen suuntainen kyntö (syksyllä kyntö, äestys
keväällä, kevätvehnä)

- Poikittainen kyntö (syksyllä kyntö, äestys kevääl
lä, kevätvehnä)

Sänkiruuduilla puintijätteet jätettiin syksyllä silput
tuina maahan. Muita toimenpiteitä ei tehty. Sänkimuok
kauksessa ruudut äestettiin sadonkorjuun jälkeen jousto
piikkiäkeellä kahteen kertaan. Silputtu puintijäte muok
kautui osittain n. 10 cm syvyyteen. Rinteen suuntainen
kyntö oli hyvin lähellä normaalia käytäntöä. Koeruudun
alapäähän ei kuitenkaan tehty poikittaista päisteviilua,
kuten käytännössä tehdään. Poikittainen kyntö tehtiin
mahdollisimman tarkasti korkeuskäyrän suuntaisesti.
Keväällä ne koeruudut, joihin kylvettiin kevätvehnää,
muokattiin kylvökuntoon äestämällä.

Eri vuosien välillä voi olla suuria eroja mitattaessa
pintaeroosiota. Vaikka varsinaisella koejaksolla (1990-
1991) vertailuruutujen keskimääräinen pintavalunta oli
88,4 mm suurempi edeltävään perusjaksoon (1989-1990)
nähden, pieneni eroosio lähes puoleen. Tämä ilmeisesti
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johtui peruskauden roudattomuudesta, jolloin eroosio oli
tavallista suurempi. Koejaksolla myös kokonaisfosfo
rikuormitus väheni samassa suhteessa kuin eroosio perus-
kauteen nähden. Fosfaattifosforikuormitus pieneni noin
viidenneksellä. Sensijaan kokonaistyppikuormitus kasvoi
lähes kaksinkertaiseksi ja nitraattityppikuormitus yli
kaksinkertaiseksi.

Perinteinen rinteen suuntainen kyntö oli tutkituista
vaihtoehdoista selvästi huonoin.Ki±ntoaines- ja fosfori
pitoisuudet olivat niin korkeita, ettei tuntuvakaan
pintavalunnan väheneminen olisi riittänyt pienentämään
kokonaiskuormitusta syysvehnän tasolle. Poikittainen
kyntö vähensi huomattavasti pintavaluntaa ja siten koko
naiskuormitus jäi pienemmäksi kuin syysvehnällä. Pinta
valunnan pitoisuudet olivat kuitenkin korkeammat kuin
syysvehnällä.

Pelkkä sänki oli tutkituista menetelmistä paras. Niin
kiintoaine-, kokonaisfosfori-, kuin typpipitoisuudetkin
olivat selvästi alhaisemmat, mikä pienentyneen pintava
lunnan kanssa johti pienempään kokonaiskuormitukseen
syysvehnään verrattuna. Sänkimuokkaus oli typen osalta
selvästi parempi kuin syysvehnä. Kiintoaines-, ja fosfo
rikuormitus sen sijaan olivat suuremmat kuin syysvehnäl
lä.

Tässä esitetyt tulokset perustuvat yhden vuoden havain
toihin ja ovat siten varsin alustavia. Lisää tietoa
erilaisten viljelymenetelmien vaikutuksesta eroosioon ja
ravinteiden huuhtoutumiseen saadaa, kun tutkimusta jat
ketaan muutamia vuosia eteenpäin.

Lisätiedot: Markku Puustinen, hyt, puh. 7314 4197

Kirj allisuutta:

1 Rekolainen. S.. Kauppi. 1. & Turtola. E. 1992. Maatalous ja vesien tila. MAVEROn loppu

raportti. Luonnonvarajulkaisuja nro 15. Maa- ja setsatalousministeriö.

2 Rekolainen. s. & Kauppi. L. 1992 (toim.). Maatalous ja vesien kuormitus. Yhteistutkisus

projektin tutkimuaraportit. Vesi- ja ymparistöhallituksen monistesarja 359.
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ÄHTÄVÄNJOEN VESISTÖN REHEVYYSTÄSOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Ähtävänjoen vesistöä reheväittävät pääasiassa hajakuor
mituslähteistä peräisin olevat fosforiravinteet. Vesis
tön pääjärven, Lappajärven, syvänteissä happi kuluu
ajoittain loppuun ja fosforia vapautuu jonkin verran
veteen syvänteiden alueella. Järven kokonaisfosforipi
toisuudessa havaittiin lievää kasvua 1980-luvun sateisi
na vuosina. Myös kasviplanktonin määrä järvessä on
lisääntynyt. Lappajärven vesi virtaa matalan ja rehevän
Evijärven kautta Ähtävänjokeen, josta Pietarsaaren
kaupunki ottaa raakavetensä. Hajakuormituksesta peräisin
olevat ravinteet lisäävät kasviplanktonin ja perifytonin
kasvua joessa, mikä osaltaan aiheuttaa raakaveteen haju
ja makuhaittoja.

Ähtävänjoen vesistön vedenlaatuun vaikuttavien tekijöi
den tutkiminen on lähtenyt liikkeelle Ähtävänjoen
neuvottelukunnan aloitteesta vuonna 1987. Työ liittyy
koko Ähtävänj oen vesiensuoj elusuunnitelman laatimiseen.
Tutkimuskokonaisuuteen on kuulunut laaja Ähtävänjoen
valuma-alueen hajakuormitusselvitys 1 sekä tutkimus,
jossa on selvitetty ravinnekuormituksen leviämistä ja
vaikutusta vedenlaatuun Lappajärvessä ja Ähtävänjoes
sa2’3’4, kokonaisfosforin resuspensiota ja sen vaikutusta
Lappajärven mallin tuloksiin5, kiintoaineen laskeutumisen
ja resuspension mallintamista Lappajärvessä6 sekä ho
risontaalisia virtauksia ja jäteveden kulkeutumista
järvessä7. Työn rahoittamiseen ovat osallistuneet alueen
kunnat sekä Kokkolan ja Vaasan vesi- ja ympäristöpiirit.
Työn käytännön toteuttamisesta ovat vastanneet tämän
raportin tekijät yhdessä edellä mainittujen vesi- ja
ympäristöpiirien kanssa.

Jaksolla huhtikuu 1988 - huhtikuu 1989 tutkittiin
Lappajärven ja Ähtävänjoen vedenlaatua ja selvitettiin
haj akuormittavat tekijät. Lisämittauksia erityisesti
virtauksista sekä veden ja sedimentin välisestä vuoro-
vaikutuksesta tehtiin kesällä 1991.

Tutkimustulosten mukaan Lappajärven rehevöitymiskehityk- Qsen pääasiallinen aiheuttaja on ulkoinen fosforikuormi
tus (n. 185 kg/d). Syvänteissä esiintyvän hapettomuuden
aikana (heinä-elokuussa ja talvikuukausina) pohjasta
vapautuu fosforia noin 5 mg/(m2d), eli tarkastelujakson
aikana keskimäärin 0,8 kg/d. Tuulten aiheuttamalla
pohja-aineksen irtoamisella ja kulkeutumisella ei ole
merkittävää vaikutusta järven rehevöitymiselle, koska
ulappa-alueella sedimentin eroosio on pientä ja sedi
menttiin sitoutunut fosfori ei ole kasviplanktonille
käyttökelpoisessa muodossa48’9. Koska Lappajärven sisäi
nen fosforikuormitus on ulkoiseen kuormitukseen verrat
tuna vähäistä, järven tilaa voidaan parantaa vain
ulkoista kuormitusta vähentämällä.
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9

Kuva 1. Lappajärven pintaveden kasviplanktonin klorofyl

li-a pitoisuuden (pg/l) kehitys 1.4.1988-30.3.1989
mallitarkastelun perusteella eritasoisilla vesiensuoje

lun toimenpidetasoilla. 1. Nykyinen kokonaisfosforifl

kuormitustaSo (185 kg/d), 2. Nopeasti saavutettava

kuormitustaSo (15 % vähennys), 3. VesiensuojelUn tavoi

teolijelman vuodelle 1995 mukainen kuormitus (33 %

vähennys), 4. Parhaalla mahdollisella vesiensuojelutek

niikalla saavutettava kuormitustasO (44 % vähennys)

0

O0

— 0 «.. • —,

Kuva 2. Ähtävänjoesta purkautuva kokonaisfosforin
ainevirtaama keskimäärin mallitarkastelun perusteella
eritasoisilla vesiensuojelun toimenpidetasoilla. 1.
Nykyinen kokonaisfosforin kuormitustaso, 2. Vesien-
suojelun tavoiteohjelman vuodelle 1995 mukainen kuormi
tus (33 % vähennys), 3. Parhaalla mahdollisella vesien
suojelutekniikalla saavutettava kuormitustaso (44 %
vähennys), 4. Ei jäteveden puhdistusta. (HU-T0=1.4.-
1.6.1988, KE—MÄ=1.6.—31.11.1988 ja VUOSI=1.4.1988—
31.3.1989)

ktAJkflU SI



2

Parhaalla vesiensuoj elutekniikalla fosforikuormitusta
voidaan vahentää 44 %. Tämän vaikutuksesta järven
kokonaisfosforipitoisuus olisi alentunut tarkastelujak
son 1988-1989 tulva-aikana 5-10 j.ig/l ja muina aikoina
3-7 jig/l. Ä-klorofyllin kesämaksimi olisi myös alentunut
nykyisestä tasosta merkittävästi (kuva 1). Sateisuudel
taan ja lämpötilaoloiltaan normaalina kesänä a-klorofyl
lipitoisuudet laskisivat lähelle 1970-luvun tasoa. Jos
Ähtävänj oen vesistöön tulevaa kokonaisfosforikuormitusta
vähennetään parasta vesiensuoj elutekniikkaa käyttäen,
niin Ähtävänjoesta purkautuva kokonaisfosforin ainevir
taama pienenisi ennusteiden mukaan yli neljänneksen
(kuva 2).

Lappajärven mallin antamia ennusteita on käytetty
arvioitaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia järven veden
lämpötilaan ja jääoloihin’°. Lappajärven malli on pohjana
viiden muun suomalaisen järven ekologisen mallin kehit
tämistyössä. Näillä malleilla ennustetaan vedenlaadun
kehitystä ilmaston ja kuormituksen muuttuessa”.

Lisätiedot: Olli Malve, hyt, puh. 7314 4166
Timo Huttula, Tavy, puh. 931-2420 269
Kari Lehtinen, KSvy, puh. 941-697 110
Kirsti Krogerus, Tavy, puh. 931-2420 235

Kirjallisuutta:

‘Rantala. A. & Viitasaari. 3. • 1992. Xhtävänjoen vesistön hajakuormitusselvitys. Vesi- ja

ympäristöhallituksen monistesarja. Kasikirjoitus. s.

2IIalve. 0.. 1990. Jokimalli muuttuvan virtaukaen ja vedenlaadun laskentaan. Tiedonvirta 2/1990.
Vesi— ja ympäristöhallituksen tiedotuksia. 2 s.

3Malve. 0.. Huttula. H. & Lehtinen. X.. 1991. Modelling of Eutrophicatlon and Oxygen Depletat

lon in the Lake Lappajärvi. Julkaisussa: First Int. Conference on Uater Pollution”. Southamp
ton Sept. 1991. IS8N 1—85166—697—4. s. 111—124.

4Malve. 0.. Huttula. H.. Lehtinen. K. & Krogerus. K.. 1992. »,tavänjoen vesistön rehevyystasoon

vaikuttavat tekijät. Vesi- ja ympäristöhallituksen sarja A. Käsikirjoitus. 80 s.

5Lehtinen. K.. 1991. Resuspension mallintamiskokeilu. Muistio. Ksvy. 14 s.

6Huttula, H. & Krogerus. K.. 1991. One-dimensional vertical resuspension model for lakes.

Julkaisussa: IAMR symposium on “Sediment Transport and Modelling”. Sept. 1991. Florence. Univ.
Degii Studi di Firenze. Dip. di Ingegneria Civile, s. 647-664.

7Huttula. H. • 1991. Jäteveden kulkeutuminen suunnitelluilta purkupaikoilta Lappajärven pohjois-

päässä. Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri. Muistio. 6 s. 22 kuvaa.

8Ekholm. P.. 1992. Maataloudesta peräisin oleva fosfori vesien rehevöittäjänä. Julkaisussa:

Rekolainen.S. & Kauppi L. (toim.). Maatalous ja vesien kuormitus. Yhteistutkimusprojektin
raportit. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja ne: 359. s. 39—46.
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Järvessä. Julkaisussa: S. Rekolainen. L. Kauppi (toim.). Maatalous ja vesien kuormitus.
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NEVÄN ESTUÄÄRI LÄHIVESINEEN SÄÄTELEE SUOMENLAHDEN
REHEVYYTTÄ

Itäisen Suomenlahden ravinneoloja ja rehevyyttä on sel
vitetty vesien-ja ympäristöntutkimuslaitoksen ja Kymen
vesi- ja ympäristöpiirin yhteishankkeena vuodesta 1988
sekä näiden laitosten ja Pietarissa toimivan Valtion
Hydrologisen Laitoksen (GGI) yhteistyönä vuodesta 1990.
Oheinen tutkimus perustuu mainittujen hankkeiden aineis
toihin, ja siinä selvitetään Nevan estuaarin ja itäisen
Suomenlahden ravinnedynamiikkaa, erityisesti typen ja
fosforin kvantitatiivista käyttäytymistä alueella.

Nevan estuaari ja itäinen Suomenlahti pidättävät tehok
kaasti alueen läpi kulkevia ravinnevirtoja ja säätelevät
siten merkittävästi koko Suomenlahden rehevyysoloja.
Taselaskelmat (ks. taulukko) viittaavat siihen, että
itäisen Suomenlahteen vuosittain joutuvat ja sieltä
poistuvat fosforimäärät ovat keskenään tasapainossa. Sen
sijaan systeemiin maalta ja ilmakehän kautta joutuvat
typpimäärät ovat suurempia kuin denitrifikaation ja
sedimentaation aiheuttamat poistumat sekä vesimassaan
kertyminen yhteensä. Seurauksena on typen nettokulkeuma
Suomenlahden keski- ja länsiosiin. Tämä on merkittävää
Suomenlahden rehevöitymisen kannalta, koska typen on
todettu olevan keskeinen perustuotantoa rajoittava ra
vinne ainakin läntisellä Suomenlahdella.

Perustuotannon kannalta itäiseen Suomenlahteen kohdistu
vat ravinnevirrat sisältävät huomattavasti ylimäärin
typpeä fosforiin nähden. Nevan estuaarin sisäosia lu
kuunottamatta tuottavassa pintakerroksessa ei kuitenkaan
- ainakaan nyt käytettävissä olevan myöhäiskesien pi
toisuusaineiston perusteella - voida todeta merkkejä
epäorgaanisten (leville käyttäkelpoisten) typpiyhdistei
den kertymisestä veteen tai epäorgaanisen typen ylimää
rästä epäorgaaniseen fosforiin nähden. Elokuun 1991
ravinnesuhteet alueen tuottavassa vesikerroksesa viitta
sivat pikemminkin typpirajoitteisuuteen. Syynä epäor
gaanisen typen fosforia nopeampaan poistumiseen pinta
kerroksesta ovat useat samansuuntaisesti vaikuttavat
systeemin sisäiset prosessit, jotka pyrkivät pienen
tämään pintakerroksen typpi/fosfori-sulidetta kohti pe
rustuotannon optimia tai jopa kohti typpirajoitteisuut
ta.

Tuottavan kerroksen alapuolella typpipitoisuudet sen
sijaan ovat varsin suuria. Keskimäärin noin 3 % vuosi-
vauhdilla jatkuvasti kasvava typpipitoisuus kuvastaa
systeemin epästabilisuutta. Suomenlahden syvien vesien
typpivaraston lisääntyminen ja samanaikainen typpi/fos
fori-suhteen muuttuminen yhä sopivammaksi planktonlevien
kasvulle lisäävät yllättävien ja voimakkaiden leväkukin
tojen todennäköisyyttä ainakin koko itäisen Suomenlah
den alueella.
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Suomenlahden - etenkin sen itäosan - nykyisen korkean
rehevyystason alentaminen sekä haitallisten leväkukinto
jen frekvenssin ja intensiteetin pienentäminen ovat mah
dollisia vain sekä fosfori- että typpikuorman perusteel
lisella rajoittamisella.

Taulukko. Kokonaisfosforin (TP) ja kokonaistypen (TN) vuositase itäisellä Suomenlahdella
(Suursaaren itäpuolinen 13 000 km2 vesialue). Sedimentaation ja denitrifikaation osuus on
laskettu jäännösterminä. Ilmakehästä peräisin olevan alkuainetypen sidonnan osuus on oletettu
mitättömän pieneksi alueen muihin typpivirtoihin verrattuna. Suluissa olevat arviot typen
sedimentaatiosta ja denitrifikaatiosta perustuvat Kymijoen estuaarissa, Ahvenkoskenlahdella,
tehtyihin tasetutkimuksiin.
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JÄRVIEN POHJAKERROSTUMÄT PALJASTAVAT METSÄTALOUDEN VE
SISTÖVÄIKUTUKSIÄ

Metsätalouden vesistöhaitat ja niiden torjunta -yhteis
tutkimusprojektissa (METVE) tutkitaan mm. järvien pohja
kerrostumia. Syvänteiden pohj akerrostumista selvitetään
sedimenttikemian ja piikuoristen levien (Diatomae) ker
roksellisuuden avulla järvien tilassa tapahtuneita muu
toksia mahdoli isten metsätalouden vesi stövaikutusten
osoittamiseksi. Tutkimuskoliteiksi on valittu järviä,
joihin tulee hyvin vähän muuta kuormitusta esim. maata
loudesta.

Tutkimus aloitettiin vuonna 1990 Juupajoen Kalliojärvel
lä, jonka valuma-alueella on harjoitettu vain metsäta
loutta. Aluetta on ojitettu vuonna 1968 ja metsiä on
lannoitettu useaan otteeseen. Muutokset sedimentin fysi
kaalis-kemiallisissa ominaisuuksissa sekä piilevälajis
ton kokonaisrakenteessa osoittavat Kalliojärven muuttu
neen huomattavasti metsätalouden toimenpiteiden vaiku
tuksesta. Piileväyhteisön valtalajina on viime vuosina
ollut planktinen Aster±onella-levä. Tämän suvun lajit
voivat muodostaa massaesiintymiä ravinteisissa vesissä.
Viimeaikaisen rehevöitymiskehityksen aikana järvi on
pysynyt melko happamana ja dystrofisena. Mutta aikai
semmin, nokipalloajoituksen mukaan 1930-1960- luvuilla,
veden happamuus oli piilevälajien optimi- ja tolerans
siarvojen perusteella selvästi nykyistä vähäisempi.

Vuonna 1991 tutkittiin metsätalouden vaikutuksia suu
rissa järvialtaissa. Kohteiksi valittiin Kuhmon Lentua
ja Änättijärvi, jotka ovat olleet vesi- ja ympäristöhal
lituksen vedenlaatuseurannassa jo 1960-luvulta lähtien,
ja joiden valuma-alueilla on lähes yksinomaan metsäta
loutta. Paleolimnologisen tutkimuksemme perusteella
metsätalouden vesistövaikutukset näkyvät myös suurten
vesistöjen pohjakerrostumissa, joista voidaan siis epä
suorasti osoittaa muutos veden laadussa. Sedimentin
pinnanläheisen piilevästön koostumus ilmentää näissä
aikaisemmin oligotrofisiksi luokitelluissa j ärvissä
lähinnä alkavaa rehevöitymistä tai mesotrofjaa.

Metsätalouden toimenpiteet näkyvät kuitenkin selvimmin
pienissä tutkimusjärvissämme. Reisjärvellä sijaitsevan
Pitkäjärven sedimenttiprofiilissa on selkeä ja jyrkkä
piilevälajiston muutos, joka ajoittunee valuma-alueen
laaja-alaisen ojituksen ja lannoituksen aikoihin. Eri
piilevälajeilla on erilaiset ympäristövaatimukset esim.
veden happamuuden, ravinteisuuden ja humuspitoisuuden
suhteen. Pitkäjärven sedimentistä on piileväkerrostumien
perusteella arvioitu mm. veden orgaanisen huilen koko
naispitoisuutta (TOC) käyttäen painotetun keskiarvon
menetelmää j a kalibrointiaineistona HÄPRO-proj ektissa
kerättyä pienten metsäj ärvien pintasedimenttimateriaa
lia. Arvion mukaan Pitkäjärven veden humuspitoisuus on



26
kasvanut nopeasti. Samalla veden ravinteisuus on nous
sut ja happamuus vähentynyt.

Myös Lopen Saarijärvi on selvästi relievöitynyt ympä
röivien soiden ojitusten ja metsälannoitusten seurauk
sena. Kasvanut perustuotanto näkyy huilen ja typen suh
teen muutoksena, ja eutrofian indikaattorilajit muodos
tavat valtaosan piilevälajistosta sedimentin pinnassa.
Tavoitteenamme on tutkia vaikutusten mahdollista heijas
tumista vesistöreitissä alempana sijaitsevaan Puneliaan,
joka on ollut vedenlaadultaan hyvä ja kuuluu erityistä
suojelua vaativiin vesistöihin.

Vuonna 1992 selvitetään erityisesti avohakkuiden vesis
tövaikutuksia alueilla, joilla ei ole tehty muita metsä-
taloudellisia toimenpiteitä, kuten ojituksia ja metsän
lannoituksia. Hakkuut ja maanmuokkaus aiheuttavat eräi
den tutkimustulosten mukaan kasviravinteiden, erityises
ti typpiyhdisteiden, mobilisaatiota ja huuhtoutumista. 0
Näiden vesistövaikutusten laajuutta ja kestoa järvieko
systeemissä ei ole aikaisemmin selvitetty paleolimnolo
gisilla menetelmillä.

Lisätiedot: Olavi Sandman, Mivy, puh. 955-191 3363
Jaana Turkia, vet, puh. 90-4028 354
Pertti Huttunen, JoY, puh. 973-151 3500
Kaarle Kenttämies, vyt puh. 90-6951 236
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PLÄNKTONLEVIEN AIHEUTTAMAT HAITAT

Planktonlevien aiheuttamia haittoja vuonna 1990 käsitte
levä raportti ilmestyi vesi- ja ympäristöhallinnon jul
kaisusarjassa - Ä 88. Raportissa tarkasteltiin sinilevi
en massaesiintymistä aiheutuvia haittoja ja myrkylli
syyttä sekä muita leviä ja organismeja, jotka aiheut
tavat poikkeuksellisia ilmiöitä vedessä.

Sinilevät olivat vallitsevina 444 näytteessä (82 %)
mikroskopoimalla tutkituista yhteensä 542 näytteestä.
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Yleisimmät sinileväsuvut tässä aineistossa olivat Anaba
ena, joka määritettiin 305 näytteestä (56 % tutkituista
näytteistä), Microcystis, 52 näytteestä (10 %), Ap
hanizomenon 51 näytteestä (9 %) ja Gomphosphaeria 12
näytteestä (2 %). Gomphosphaeria-sukuun kuuluu lajeja,
jotka eivät muodosta pintakukintoja, vaikka ne voivat
olla hyvinkin runsaina ylemmistä vesikerroksista ote
tuissa kasviplanktonnäytteissä. Qscillatoria-laj ej a
todettiin melko vähän, koska niiden massaesiintymät ovat
yleensä syvemmissä vesikerroksissa eikä niitä havaita
pintakukintoina.

Kesäkuussa ja heinäkuussa valtalajina oli Anabaena flos
aquae. Elokuussa ja syyskuussa 21. c±rcinalis sekä sen
ohella Aphanizomenon flos-aquae olivat vallitsevina.
Ajallisesti levien massaesiintymät olivat runsaimmillaan
elokuussa, jolloin mikroskopoimalla tutkittuja näytteitä
oli yhteensä 221 eli 41 % tutkitusta näytemäärästä.
Näistä näytteistä oli sinilevänäytteitä 190.

Alueellisesti runsaimmat sinilevähavainnot olivat Vuok
sen vesistöalueen pohjoisosista ja Tampereen seudun
suurista vesistöistä. Sen sijaan rannikkoalueelta oli
havaintoja suhteellisen vähän.

Tutkittavaksi lähetettävät näytteet ovat yhä monimuo
toisempia, sisältäen myös erilaisia kasvien ja eläinten
kehitysasteita. Mikroskopoimalla on mahdollista määrit
tää suurin osa näytteistä, mutta osa jää käytettävissä
olevilla menetelmillä määrittämättä tai ne edellyttävät
erikoistutkimuksia.

Tietoja leväkukinnoista tullaan kokoamaan edelleen.
Raportointia varten on vesi- ja ympäristöhallituksen
biorekisterin yhteyteen kehitetty tallennusohjelma levä
kukintahavaintoj a varten. Kukintarekisteriin tullaan
keräämään jo vuoden 1991 havainnot.

Leväkukintojen runsastuminen on ilmeistä, vaikka kukin
tojen tai levien massaesiintymien esiintymistä ei ole
kaan seurattu systemaattisesti. Kukinnoista ilmoittami
nen tulee vastaisuudessakin olemaan pääasiassa yksityis
ten kansalaisten vastuulla, mutta tulosten kokoaminen
helpottanee tilanteen seuraamista.

Lisätiedot: Liisa Lepistö, vet, puh. 4028 310

Kirjallisuutta:
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KOLIN ALUEEN LEHTOKASVILLISUUS

Kolin alueen lehtokasvillisuustutkimus tehtiin osana
Kolin luonnonsuojelututkimuksia, joita on tehty vuodesta
1990 lähtien Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiris
sä. Työn tavoitteena oli Kolin alueen lehtojen kasvilli
suuden ja kasviston inventointi sekä lehtokasvillisuuden
luokittelu.

Kolin alue edustaa pohjoisen taigavyöhykkeen länsiosien
metsäluontoa, samalla Järvi—Suomen avaraa vesimaisemaa
ja jylhää Vaara-Karjalaa. Kolin vaarojen ilmasto-olot
poikkeavat monin tavoin ympäröivästä alueesta sijainnin
ja pinnanmuotojen takia. Suomen kasvimaantieteellisessä
aluejaossa Koli kuuluu keskiboreaalisen Pohjanmaan -

Kainuun vyöhykkeen itäiseen Kainuun ala-alueeseen. Ko
lille on leimallista eteläisen ja pohjoisen kasvisto
aineksen esiintyminen rinnakkain. Kallioperän, pinnan- Qmuotojen ja pienilmaston moninaisuus on mahdollistanut
monien alueelle jo muinoin vaeltaneiden kasvilajien
säilymisen.

Tutkimusalueen pinta-ala on 45 000 ha ja se ulottuu
Enon, Kontiolahden ja Juuan kuntien sekä Lieksan kaupun
gin alueelle. Tutkimusalueella sijaitsee Kolin kansal
lispuisto. Aineiston näytealat on kerätty kesinä 1990 -

1991. Näytealaruudun koko oli 5 x 5 m ja näytealoja on
yhteensä 44 kpl. Tutkimuskohteet sijoittuvat valta-osin
Kolin — Vesivaaran vaaraselänteen itärinteelle ja laak
soihin sekä Verkkovaaran Heraniemen vaarajaksoille.
Lehtokasvillisuuden sisäistä rakennetta sekä lehtojen
kasviyhdyskuntien ja niihin vaikuttavien ympäristömuut
tujien suhteita selvitettiin ja havainnollistettiin
ekologisten monimuuttuj amenetelmien avulla. Luokittelu
menetelmänä käytettiin TWINSPÄNia ja aineiston päävaih
telusuuntien selvittämiseen DCÄ-ordinaatiota.

Kolin alueella kosteus osoittautui tärkeimmäksi ekologi
seksi muuttujaksi sekä kasvillisuuden ryhmittelyssä että
järjestämisessä. Kosteus, kuten kaikki ekologiset muut
tujat on vaihtelusuuntana vähittäinen, eikä selvää rajaa
tuoreiden ja kosteiden lehtojen välillä voida osittaa.
Lisäksi ravinteisuudella oli yhteisvaihtelua kosteuden
kanssa. TWINSPÄN-analyysin ja DCA-ordinaation perus
teella saadut sekä maastossa arvioidut kasvupaikan kos
teusluokittelut ovat osapuilleen samat.

Kosteat lehdot sijaitsevat tavallisimmin puronvarsilla
ja painanteissa, joissa pohjavesi on lähellä pintaa.
Kosteiden lehtojen kasvustotyyppejä ovat 1. Athyrium
filix-femina - Dryopteris expansa, 2. Matteuccia strut
hiopteris - Ranunculus auricomus, 3. Filipendula ulmaria
- Thelypteris phegopteris ja 4. Oxalis acetosella -

Filipendula ulmaria. Saniaislehdoista kosteinta tyyppiä
edusta kasvustoryhmä 2.
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Tuoreita lehtoja edustaa selvimmin kasvustoryhmä Oxalis
acetosella — Maianthemum bifolium. Tuoreiden lehtojen
kasvillisuus on heterogeenista ja lajistossa esiintyy
useita tuoreiden lehtomaisten kangasmetsien lajeja.
Kosteiden ja tuoreiden lehtojen vaihettumistyyppiä edus
taa Diplazium sibiricum - Äthyrium filix-femina kasvus
toryhmä. Ravinteisimpia ja lajistoltaan monimuotoisimpia
saniaislehtoja ovat myyränporraslehdot, jotka ovat Kolin
alueella harvinaisia. Monet harvinaiset ja vaateliaat
kasvilajit esiintyvät emäksisten kivilajien alueella.

Kolin alueen lehtokasvillisuudella on yhtäläisyyksiä
muun Järvi-Suomen sekä Kainuun lehtokasvillisuuden kans
sa. Kolilla, kuten myös Kainuussa, esiintyy kasvustoryh
missä Geranium sylvaticum varsin peittävänä. Laatokan ja
Keski-Karjalan lehdot ovat Kolin lehtoja rehevämpiä.
Laatokan, Keski-Karjalan sekä Kolin lehdoissa korostuu
itäisen lajiston osuus.

Kuva 1. Kolin alueen korkokuva 20 m korkeuskäyrin ja
keskeistä nimistöä (Hakalisto ym. 1990).
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JÄRNEFELTIN AINEISTO JÄRVIEN HÄPPÄMOITUMISTUTKIMUKSESSÄ

Tutkimuksessa arvioitiin professori Heikki Järnefeltin
vuosina 1937-1948 keräämän 83:n pääosin eteläiseen Suo
meen sijoittuvan, pinta—alaltaan alle 10 km2 järven
fysikaalis-kemiallisen vedenlaatuaine±ston soveltuvuutta
pitkän aikavälin puskurikapasiteetin muutosten mittaami
seen. Vertailuaineistona käytettiin samoista järvistä
vuonna 1988 kerättyä vedenlaatuaineistoa.

Järnefeltin aineisto arvioitiin tarkemman tarkastelun
arvoiseksi, koska vanhoja happamoitumisen kvantitatii
vista etenemistä kuvaavia vedenlaatuaineistoja ei ole
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ollut käytettävissä.
Järvien tilaa vuosisadan alkupuolella on jouduttu arvi
oimaan epäsuorien menetelmien avulla. Lisäksi aineiston
keräysaika sijoittuu ajankohtaan, jolloin happamoittavan
laskeuman määrä Suomessa oli vielä varsin pieni.

Järvien puskurikapas iteetin muutosten mittaamisessa
käytettiin veden alkaliniteettiarvoja. Jotta vanhan ja
uuden aineiston alkaliniteettiarvot olisivat vertai
lukelpoisia, tehtiin menetelmävertailukoe neljällä aika
liniteettimenetelmällä. Vertailukokeessa olivat mukana
Järnefeltin käyttämät metyylioranssi- ja seosindikaatto
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rimenetelmät sekä nykyisin käytössä olevat Granin tit
raus ja kahden pisteen alkaliniteettimenetelmä. Vertai
lukokeen tulosten avulla laskettujen regressioyhtälöiden
avulla korjattiin vanhat alkaliniteettitulokset ja ha
vaittiin järvien alkaliniteettitason alentuneen vertai
luvuosien välisenä aikana käytetystä menetelmästä riip
puen keskimäärin 14-56 pekv/l.

Tutkimusjärvistä 58-78 % oli menettänyt puskurika
pasiteettiaan > 5 pekv/l. Näiden järvien puskurika
pasiteetti oli alentunut verta±luvuosien välillä keski
määrin 67-109 pekv/l. Havaitut puskurikapasiteetin vä
hentymät ovat suuria, jos niitä vertaa Suomessa aikai
semmin tehtyjen paleolimnologisten ja happamoitumis
mallitarkastelujen tuloksiin. Myös tässä käytetyn staat
tisen liappamoitumismallin antamiin tuloksiin nähden
havaittu puskurikapasiteetin alentuma oli suuri.

Happamoittavan laskeuman määrä on kasvanut moninkertai
seksi vuosien 1937-1988 välillä. Järviin kohdistuvan hu
muskuorman on arvioitu kohonneiden värilukuarvojen pe
rusteella myös kasvaneen. Laskeuma ja orgaanisen aineen
kuorma yhdessä ovat aiheuttaneet järvien happamoitumis
ta, jota hydrologisten tekijöiden muutosta yliarvioiva
vaikutus vielä ilmeisesti korostaa.

Lisätiedot: Jaana Roos, vet, puh: 4028 339
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KENTTÄMÄÄRITYSTEN KÄYTTÖ YMPÄRISTÖNÄYTTEIDEN
ÄNÄLYSOINNISSÄ

Kentällä suoritettavan analysoinnin tarkoituksena ei ole
rekisterikelpoisen tiedon tuottaminen, vaan välittömästi
hyödynnettävän ja toimintaa ohjaavan tiedon hankkiminen.
Kenttämenetelmistä on hyötyä hyvinkin erilaisten ongel
mien ratkaisemisessa. Menetelmiin on kuitenkin aina
syytä suhtautua kriittisesti ja vertailla saatuja tulok
sia standardimenetelmillä saatuihin tuloksiin. On ti
lanteita, jolloin kenttämittauksin saadaan jopa oikeam
pia tuloksia kuin kuljettamalla näytteet laboratorioon
analysoitavaksi.

Kenttämenetelmillä on mahdollista esim.
- rajata tarkempi näytteenotto sinne, missä likaantumis
ta todella esiintyy ja välttää tarpeetonta näytteenottoa
j a laboratoriolaitteiden ylikuormittumista
- tutkia pistokoeluonteisesti näytteitä, kun ollaan CDsuorittamassa valvontatehtäviä

Yhdyskuntaj ätevesien tutkimuksessa kenttämittareita
tarvitaan esimerkiksi seurattaessa kemiallista saostus—
ta. Mitattavat suureet ovat tällöin pH, alkaliniteetti,
kiintoaine, sameus ja fosfaattifosfori. Määritykset
aktiivilietettä tutkittaessa ovat happi, redox, lämpöti-
la, hapen kulutus, ammoniun ja nitraatti.

Kenttämittareiden käyttö pohjavesiselvityksissä tulee
kyseeseen lähinnä kerrosvesinäytteiden analysoinnissa,
koepumppauksissa ja haja-asutusalueiden kaivojen esitut
kimuksissa sekä pohjaveden käsittelytarpeen arvioimises
sa. Tulevaisuudessa kenttämittareita tarvittaneen yhä
enenevässä määrin pohjaveden likaantumisen tutkimiseen.
Pohjavesi- ja kaivovesitutkimuksissa tarvitaan mm. seu
raavia määrityksiä: rauta, mangaani, alkaliniteetti,
happi, kupari, nitraatti, nitriitti ja huilidioksidi.

Kaatopaikkojen ja jätehuollon valvonnassa kenttämittarit
ovat hyvin käyttökelpoisia. Kaatopaikkatutkimuksissa
yleisiä määrityksiä ovat ammonium, kiintoaine, kovuus,
kloridi, sähkönjohtavuus ja joskus myös sulfaatti ja
BOD.

Saastuneiden maa-alueiden tutkimuksissa tärkeässä osassa
ovat orgaaniset yhdisteryhmät, kuten kloorifenolit sekä
raskasmetallit (etenkin arseeni, kupari ja kromi), joita
on käytetty runsaasti puunsuojauskemikaaleissa sahoilla.

Kenttämittareiden käyttö vaatii huolellisuutta ja mitta
reita pitää hoitaa. Tulokset voivat olla hyvin paljon
mittaajasta riippuvaisia. Kenttämittareiden tulee sie
tää kuljetusta ja erilaisia sääoloja, erityisesti kos
teutta ja kylmyyttä. Niitä tulisi voida käyttää myös
talvella. Saavutettavien etujen on vastaaviin laborato
riomenetelmiin verrattuna oltava huomattavat. Määritys
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ten tulee olla halvempia ja nopeampia kuin laboratorio—
analyysit. Kenttämittausmahdollisuuksien ja laitteiden
kehitystä tulee jatkuvasti seurata. Esimerkiksi foto
metri— ja lasertekniikkaan perustuvia vedenlaadun kauko
mittausmenetelmiä kehitetään voimakkaasti. Mittauslait
teisiin on jo nyt liitettävissä tiedon käsittely- ja
keruulaitteita. Monet uppoelektrodien tai anturien
käyttöön perustuvat menetelmät antavat tarkempia ja
oikeampia tuloksia kuin mitä voidaan saada kuljettamalla
näyte laboratorioon mitattavaksi. Monia mittauksia
voidaan myös automatisoida, tosin automaattisten mit
tauslaitteiden käyttö on kallista ja meidän ilmasto-
oloissamme hankalaa.

Lisätiedot: Riitta Tuominen, lab, puh. 5089 514
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KATSAUS JÄTTEIDEN VÄHENTÄMISEN POLITIIKKAAN ERI MAISSA

Lähteenä oleva raportti luo tilannekatsauksen eri maiden
jätehuoltopolitiikkaan ja -käytäntöön, yhdyskuntajät
teen vähentämisen näkökulmasta katsottuna-. Kustakin
maasta on esitetty yleiset lähtökohdat sekä tavoitteet
ja keinot jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämi
seksi. Pääpaino raportissa on yliteiskunnallisilla, eten
kin taloudellisilla ohjauskeinoilla. Myös teknisiä ja
organisatorisia ratkaisuja on tarkasteltu. Eri keinojen
vaikutuksia ja tehokkuutta on arvioitu sikäli kuin tie
toa on ollut saatavilla. Lisäksi on tarkasteltu EY:n
jätepolitiikkaa sekä pakkausjätteen vähentämisen ohjel
mia.

Jätteiden määrän vähentäminen vaatii ennaltaehkäiseviä
toimia jätteen syntypaikalla. Myös kierrätystoimenpiteet
ovat tehokkaimpia silloin, kun erottelu tapahtuu alkula
jitteluna. Tärkeintä on loppusijoitukseen (kaatopaikka,
poltto) ohjattavan jätteen määrän ja ympäristövaikutus
ten alentaminen. Keski-Euroopassa tilanne on kärjistynyt
tältä osin ja vaatii kiireellisiä toimia.
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Jätehuoltopolitiikka alkaa yhä enemmän olla jätteiden
vähentämispolitiikkaa. Tällä hetkellä ollaan vaiheessa,
jossa on alettu toteuttaa erilaisia periaateohjelmia.
Useissa maissa jätehuollon lainsäädäntö tai koko ympä
ristölainsäädäntö on uudistamisvaiheessa. Jätteiden
määrän ja haitallisuuden vähentäminen, tuotteen koko
elinkaaren huomioonottaminen, parhaan taloudellisesti
käyttökelpoisen tekniikan käyttäminen ja tuottajan vas
tuun lisääminen sisältyvät enenevässä määrin eri maiden
lainsäädäntöön. Taloudellisten ja informatiivisten oh
jauskeinojen käyttö on lisääntymässä. Vapaaehtoisia
sopimuksia teollisuuden kanssa solmitaan esim. haital
listen aineiden rajoittamiseksi. Teknologiassa tarvitaan
vielä kehitystä useilla aloilla. Tanska, Saksa ja Hol
lanti ovat Euroopan kärkimaita ennaltaehkäisevien toimi- 0en toteutuksessa.

Tuottajan vastuun painottaminen on konkretisoitunut
etenkin pakkausten ja pakkausjätteen sääntelytoimissa,
Saksan pakkausasetuksen vauhdittamana. Vastaavia toimia
tullaan soveltamaan muihinkin tavara- ja jätevirtoihin.

Taloudellisissa ohj auskeinoissa suuntaudutaan pilaaj a
maksaa-periaatteen toteutumiseen. Ennaltaehkäisyn kan
nalta tehokkaimpia ovat suuret jäte- ja tuotemaksut,
säästävälle teknologialle annettavat rahoitustuet, pant
tisysteemien laajentaminen ja panttimaksujen korotus.

Taloudelliset ohjauskeinot ovat tehokkaita, mutta eivät
riitä yksinään: tiedon lisääminen, asenteisiin vaikut-
tammen sekä liike-elämän ja teollisuuden mukaansaa
minen ovat yhtä oleellisia asioita. Taloudelliseet oli
jauskeinot tulee sovittaa yhteen muiden ohjauskeinojen
kanssa sekä yleisiin institutionaalisiin puitteisiin.

Lisätietoja: Ästa Reinikainen, ttt, puh. 4028 254

Kirjallisuutta: cD
(1) Reinikainen. A. 1992. Jtteiden vähentämisen politiikka ja taloudellisetohjauskeinot eri
maissa. Vesi— Ja ympäristöhallitus. Helsinki. 120 s. VYH:n moniste 387.
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FRIEND - YSTÄVÄLLISTÄ HYDROLOGIÄÄ YLI RAJOJEN

Unescon hydrologiseen ohjelmaan kuuluva FRIEND -projek
ti (Flow Regimes from International Experimental and
Network Data) aloitettiin 1984. Idean isänä voidaan
pitää tri John Roddaa ja Wallingfordin Hydrologista
tutkimuslaitosta, jossa Rodda silloin vaikutti. Perus-
ajatuksena oli koota hydrologista mittausaineistoa,
lähinnä virtaama- ja valumatietoja useista maista yhtei
seen tietokantaan käsiteltäväksi yhtenä laajana aineis
tona valittuihin tutkimustavoitteisiin. Ensimmäisen
vaiheen tutkimusaiheita olivat pienten alueiden pohja-
ja resessiovalunta, tulva-analyysi, alivalumatutkimuk
set ja ihmistoiminnan vaikutusten mallinnus, mutta käy
tännössä suurin työpanos kului alkuvaiheessa tiedostojen
luomiseen eri maista toimitetuista jokivesistöjen ja
pienten valuma-alueiden aineistoista. Mm. Suomesta on
toimitettu runsaasti sekä jokivesistöjen että pienten
valuma-alueiden tietoja. Ensimmäisen vaiheen tuloksia’
esiteltiin vuonna 1989 symposiumissa Norjan Bolkesjössä,
erillisissä Unescon teknisissä raporteissa2, sekä laa
jassa kirja1lisuusse1vityksessä.3

Äineistot koottiin alunperin Wallingfordin tutkimuslai
tokseen, mutta myöhemmin jaettiin vastuuta niin että
tiedostojen ylläpidosta huolehtii neljä aluekeskusta:
Wallingfordin lisäksi Oslo pohjoismaiden osalta, sekä
Hollannin Wageningen ja Saksan Koblenz omilla alueil
laan. Kaikissa aluekeskuksissa on myös kopio koko tieto-
kannasta, joka FRIENDiin kuuluvien tutkimusprojektien
osalta on vapaasti tutkijoiden käytettävissä.

FRIENDIn toinen vaihe alkoi vuoden 1989 symposiumin jäl
keen. Siihen kuuluvat projektit ja niiden koordinaatto
rit ovat:
1. FRIENDin tietokanta (Roald, Norja)
2. Älivirtaamat (Gustard, Iso-Britannia)
3. Jokien virtaamavaihteluiden karakterisointi ja

alueellistaminen (Ärneil, Iso-Britannia)
4. Sateen ja valunnan ääriarvojen arvointi (Saelthun,

Norja)
5. Valunnan muodostumisen fysikaaliset prosessit

pienillä valuma-alueilla (Robinson, Iso-Britannia)

Suomi on mukana 3. ja 5. projektissa. Projektissa 5
selvitellään lähinnä veden kulkeutumisreittejä ja alku
perää valuma-alueella. Tässä projektissa on mukana myös
veden laatu, erityisesti liuenneiden aineiden osalta,
vaikka sitä ei muuten ole sisällytetty FRIENDiin.

Projektit toimivat lähinnä niihin osallistuvien tutki
joiden keskinäisen yhteydenpidon kautta. Koordinaat
torilla on päävastuu raporttien laadinnasta ja joissakin
projekteissa on ollut määräaikaisia tutkijoita Walling
fordin tutkimuslaitoksessa. Näin muodostunut kiinteä
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vuorovaikutus on osoittautunut hyvin hyödylliseksi osal
listuneille nuorille tutkijoille ja myös projektien
kannalta se on ollut tehokasta. Projektien edistymistä
seuraavat johtoryhmä (Steering Committee) ja seuranta-
ryhmä (Ädvisory Group), joille projektit raportoivat.

Kaikki perusaineiston toimittaneet maat kuuluvat seuran
taryhmään. Pohjois- ja Länsi-Euroopan FRIENDin seuranta-
ryhmässä ovat edustettuina Älankomaat, Belgia, Irlanti,
Iso-Britannia, Itävalta, Luxemberg, Norja, Ranska, Ruot
si, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska sekä tämän vuoden
toukokuusta alkaen lisäksi Puola, Tsekkoslovakia ja
Venäjä. Seurantaryhmä valitsee parin vuoden välein pie
nemmän johtoryhmän, johon myös Suomi tällä hetkellä
kuuluu.

FRIENDin toinen vaihe päättyy l1.-15. lokakuuta 1993
pidettävään konferenssiin Braunschweigissa Saksassa. Sen
aiheina tulevat olemaan viiden projektiteeman lisäksi
hydrologinen regionalisointi, siihen liittyvät menetel
mät ja mittakaavakysymykset, sekä hydrologisten verkos
toj en hyväksikäytön mahdollisuudet tutkimustarkoituk
sun.

Toisen vaiheen jälkeinen tulevaisuus on vielä avoin.
Käytännön järjestelyjen kannalta tilanne tulee olennai
sesti muuttumaan, kun Wallingfordin tutkimuslaitos
vetäytyy päävastuusta. Ilman uutta koordinaatiokeskusta
toiminnan jatkaminen jo tiedostojen ajan tasalla pitämi
sen osalta tulee tuottamaan vaikeuksia ja myös tulevien
tutkimusprojektien toiminta tulee ainakin muuttumaan,
todennäköisesti nykyistä bilateraalisemmaksi. Toisaalta
projektit on alunperinkin tarkoitettu kestämään määrä-
ajan ja ellei uusia aiheita ja valmiuksia niiden toteut
tamiseen laajan datapohjan hyväksikäyttämiseksi tule
esille, voidaan katsoa hankkeen edenneen luonnolliseen
päätökseensä.

Lisätiedot: Pertti Seuna, hyt, puh. 7314 4184.

Kirjallisuutta:

1Roa1d. L.. Nordseth. M. & Hassel. K.A. (eds.) 1989. FRIENDS in Hydrology. IAHS Pubi. 187.
2Unesco 1989. Flow Regimes from Experimental and Network Data (FREND). Vol 1 ja II.
3Unesco 1989. Human Influences on Hydrological Beliaviour: en International Literature Survey.
Technical Document in Hydrology.
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TULOSSA

LASKEUTUSALTAAT MAATALOUDEN VESIENSUOJELUSSA

Turun vesi- ja ympäristöpiiri on Köyliönjärven suojelu-
projektin kanssa yhteistyössä selvittänyt laskeutusal
taiden käyttömahdollisuuksia peltoalueilta tulevan ve
sistökuormituksen vähentämisessä. Ältaita on toistai
seksi rakennettu kahteen Köyliönjärveen laskevaan ojaan.
Jatkossa niitä on tarkoitus tehdä kaikkiin Köyliönjär
veen laskeviin merkittävimpiin uomiin. Laskeutusaltai
den tarkoituksena on hidastaa veden virtausnopeutta
niin, että osa veden mukana kulkevasta kiintoaineksesta
laskeutuu altaan pohjalle. Ältaat mitoitetaan käyttäen
yhdyskuntien vesilaitosten selkeytysaltaiden suunnitte
luperiaatteita.

Hienorakeisen maa-aineksen laskeutumisnopeus vedessä on
erittäin pieni, joten altaiden mitoittaminen saviainek
sen laskeuttamiseksi johtaisi kohtuuttoman suuriin al
laskokoihin. Näin ollen altailla pyritään lähinnä karke
aa silttiä vastaavan aineksen erottamiseen vedestä.
Lisäksi altaisiin on mahdollista yhdistää kasvillisuut
ta, joka pidättää hienompaa ainesta sekä ravinteita.

Köyliönjärven alueelle rakennetuista altaista Vanhakar
tanon allas on ollut toiminnassa vuoden 1989 alusta
lähtien. Sen yläpuolinen valuma-alue on noin 100 hehtaa
ria. Kaukanaronojan allas on rakennettu syksyllä 1991 ja
sen valuma-alue on noin 450 hehtaaria.

Köyliönjärven alueelle rakennettujen altaiden toimivuu
desta ei ole vielä käytettävissä tarkkoja tuloksia.
Vanhankartanon altaan toimivuutta on seurattu vaaitse
malla altaaseen laskeutuneen kiintoaineksen määrä noin
vuoden välein. Ältaaseen kerääntyi ensimmäisen kahdeksan
kuukauden aikana kiintoainesta noin 50 m3. Tämän jälkeen
teho on kuitenkin heikentynyt ja erityisesti kevättul
vat ovat saattaneet kuljettaa osan 1skeutuneesta maa
aineksesta pois altaasta.

Jatkossa altaiden toimivuutta on tarkoitus seurata otta
malla näytteitä tulevasta ja lähtevästä vedestä. Koska
virtaamavaihtelut ovat suhteellisen suuret, vaatii tar
kan kokonaiskuvan saaminen tiheästi suoritettua näyt-
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teenottoa. Alustavasti voidaan arvioida näytteenottoker
tojen lukumääräksi 10 kpl/vuosi. Näytteenoton yhteydessä
määritetään myös altaan virtaama. Altaan pohjalle ke
rääntyvän kiintoaineksen määrän mittaamista jatketaan
edelleen. Mittauksia tehdään kahdesti vuodessa.

Köyliönjärven alueelle rakennettujen altaiden toimivuu
den seurannalla pyritään selvittämään altaiden tehokkuus
maatalouden aiheuttaman kiintoaine- ja ravinnekuormituk
sen vähentämisessä. Tulosten perusteella tullaan laati
maan ohjeet altaiden suunnittelusta ja mitoituksesta.
Erityisen tärkeää on selvittää myös altaiden vaatimat
hoitotoimenpiteet.

Ältaiden seurannan yhteydessä pyritään selvittämään myös Qniiden ekologiset vaikutukset. Ältailla saattaa olla
myös riistanhoidollista merkitystä.

0
Lisätiedot Heikki Elomaa, Tuvy, puh. (921) 661 775

Pirkko Valpasvuo-Jaatinen, Tuvy, puh.
(921) 661 774

0
KYRÖNJOEN TULVÄNSUOJELUSUUNNITELMÄÄN LIITTYVÄT GEOTEK
NISET SELVITYKSET

Vuonna 1977 valmistui Kyrönjoen yläosan vesistötyösuun
nitelma, joka sisälsi mm. tulvapengerrysten rakentami
sen, joen perkauksen pengerrysten kohdalla sekä veden
noston Kylänpäänkoskeen rakennettavalla padolla noin 3,5
metrillä pengerten kestävyyden lisäämiseksi sekä vesi
voiman käyttöönottamiseksi ja vesimaiseman parantamisek
si. Laki Kyrönjoen erityissuojelusta, joka astui voimaan
1.9.1991 esti vesivoiman lisäämisen, jolloin suunnitelma
oli muutettava vastaamaan lain edellyttämiä vaatimuksia.

VYH:n teknillinen tutkimustoimisto sai tehtäväkseen
selvittää tulvansuoj elupenkereiden vaikutukset luiskien
vakavuuteen ja penkereiden painumiseen.
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Kyrönjoen jokiluiskat ovat hyvin sortumaherkät perus-
maan heikon luj uuden takia. Kokonaisvarmuudeksi per
kausluiskien sortumista vastaan vaaditaan F = 1,3. Ve
denpinnan korkeus vaikuttaa suuresti luiskien vakavuu
teen. Luonnontilaisten luiskien varmuus sortumista vas
taan on alueella kuitenkin pienimmillään F < 1,0 alive
den korkeudella, mikä tarkoittaa, että luiskan periaat
teessa jo olisi pitänyt sortua. Tulvapenkereiden ra
kentaminen tällaisissa paikoissa vaatii suurta
välialuetta ja loivia luiskia.

Ilmajoella, Kyrönjoen yläjuoksulla, ovat vedenpinnan
vaihtelut suurimmat siten, että aliveden korkeudella
joki on melkein kuiva. Ilmajoella on myös suurimmat
sortumat. Tutkimuksen erityiskohteeksi on valittu PL
1117+00 sijaitseva sortuma. Sortuneelta alueelta on
jouduttu siirtämään maatalouskoneiden varastorakennus.
Poikkileikkauksen varmuus sortumista vastaan siipi
kairaustulosten perusteella lyhyen ajan =0-menete1-
mällä laskettuna on F 0,95. Sortuman viereen on sortu
mattomasta alueesta valittu toinen tutkimuspoikkileik
kaus, josta pyritään määrittelemään sortuman mahdollista
edistymistä.

Kohteessa on tehty paino- ja siipikairauksia, otettu
häiriintymättömiä näytteitä ja mitattu pohjaveden kor
keutta sekä maassa vallitsevaa huokosvedenpainetta.
Näytteet tutkitaan monipuolisesti kolmiaksiaalilait
teiston avulla. Näytteet ovat osoittautuneet varsin
ongelmallisiksi, koska niissä esiintyy epätavallisen
paljon halkeamia. Johtuvatko halkeamat jo kehittymässä
olevasta liukupinnasta vai muusta syystä, pyritään sel
vittämään tekemällä tutkimuspoikkileikkauksissa huokos
vedenpainetta mittaavia puristinkairauksia (CPTU).

Lisätietoja: Markus Sjöholm, ttt, puh. 5089 430

___
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LEHTIPUUMÄSSÄN TUOTANNOSTA ÄIHEUTUVIEN KOKONÄISJÄTEVESI -
EN VAIKUTUKSISTA MÄLLIEKOSYSTEEMISSÄ

Suomen Ympäristötutkijaryhmä Oy:n Nauvon tutkimusasemal
la on selvitetty orgaanisen aineen vaikutuksia, kulkeu—
tumista ja muuntumista lehtipuumassan tuotannosta aiheu
tuvien kokonaisjätevesien altistamissa malliekosystee
mialtaissa. Tutkimukset ovat jatkoa aikaisemmin tehdyil
le selvityksille ja niistä saadut tulokset on huomioitu
tuloksia tarkasteltaessa. Nyt suoritetut tutkimukset on
tehty yhteistyössä Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden
kanssa, jotka ovat myös vastanneet tutkimusten rahoituk
sesta yhdessä SYTYKE-projektin kanssa.

Tutkimuksissa käytetyt malliekosysteemit koostuvat ulko
na sijaitsevista maalle pystytetyistä 8 000 1:n altaista
(syvyys 1 m), jotka on vuorattu polyetyleenistä valmis
tetulla sisäpussilla. Jokaisen altaan pohjalla on 3-5 cm
paksu hiekkakerros sekä tunnetut määrät kasveja ja eläi
miä rannan ekosysteemistä, jossa jätevedet yleensä
esiintyvät luonnossa väkevimmillään (Itämeressä rakkole
vän Fucus vesiculosus hallitsema vyöhyke ja sisävesissä
kasvien hallitsema rantavyöhyke). Kalafysiologisten
vaikutusten selvittämiseksi jokaisen malliekosysteemial
taan yhteydessä on erillinen allas, jossa altistetaan
kirjolohia. Kalapopulaatio- ja histologisia tutkimuksia
tehdään kolmipiikillä kolmannessa erillisessä altaassa,
johon vedet virtaavat suuresta malliekosysteemialtaasta.
Malliekosysteemialtaisiin on jatkuva murtoveden virtaus
ja vesi pumpataan 10 metrin syvyydestä tutkimusaseman
edustalla sijaitsevasta lahdesta. Jätevesien jatkuva
annostelu hoidetaan kalvopumpuilla.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kahden eri tehtaan leh
tipuujakson käsittelemätöntä ja käsiteltyä kokonais
jätevettä kahdessa eri laimennoksessa (400-kertainen
ja 2000-kertainen). Toinen tehtaista käyttää massa-
tuotannossaan jatkettua keittoa ja tuottaa täysin val
kaistua lehtipuusellua valkaisulla (080+C20)(EOP)DED.
Jätevedet käsitellään aktiivilietelaitoksessa, jossa
vesien viipymä on 24 tuntia. Toinen tehdas tuottaa täy
sin valkaistua lehtipuumassaa valkaisuj aksotuksella
0(D27,C68+D5)(EOP)D(EP)D ja sen kokonaisjätevedet käsi
tellään ilmastetussa lammikossa, jonka viipymä on 8-9
päivää.

Tutkimusten tulokset julkaistaan vesi- ja ympäristähal
lituksen julkaisusarjassa - sarja Ä.

Lisätiedot: Seppo Ruonala,
SYTYKE-ohjelma, puh. 90-4028 264
Karl-Johan Lehtinen, Jukka Tana,
Suomen Ympäristötutkijaryhmä Oy,
puh. 90-4354 2076
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TAPAHTUMIA

JÄRVIKARTOITUKSEN EMPIRISMI JA REALISMI --
MARTIN FORSIUS VÄITTELI TOHTORIKSI

Laajat edustavat järviaineistot ja vesistöjen happamoi
tuminen ovat kiinnostaneet Martin Forsiusta tieteelli
sesti aina opiskeluajoista alkaen. Pro Gradu-työtänsä
varten hän keräsi silloisen vesihallituksen rekisterien
nauhoilta lähes 9000 järvialtaan vedenlaatutiedot. Näin
kään laajaa materiaalia ei Forsiuksen mukaan voinut
pitää edustavana, joten samana vuonna kun Martin For
sius valmistui maat. metsät. kandidaatiksi oli suunnit
telu myöhemmin syksyllä toteutettavaa valtakunnallista
järvien happamoitumistilanteen kartoitusta varten täy
dessä käynnissä. Tästä vuonna 1987 totetetusta tilastol
liseen otantaan perustuvasta järvikartoituksesta oli
tuleva Martin Forsiuksen väitöskirjan perusta.

Järvikartoituksen toteutuksen mahdollisti vuosina 1985-
1990 toimineen kansallisen happamoitumisprojektin (HÄP
RO) rahoitus. Projektin alussa HÄPRO asetti itselleen
neljä selkeää kysymystä, jotka lyhennettyinä kuuluivat:
kuinka laajoja ovat vaikutukset, kuinkä käy jatkossa,
mitkä kohteet ovat vaarassa ja mitä voisi tehdä. Martin
Forsius otti näihin kysymyksiin vastaamisen erittäin
vakavasti. Kysymyksiin on Suomen järvien tilanteen osal
ta väitöskirjassa perusteelliset vastaukset.

Martin Forsiuksen väitöskirjan otsikko on “Äcidification
of lakes in Finland: Regional estimates of lake chemist
ry and critical loads” (suomeksi: Järvien happamoitumi
nen Suomessa: Alueellinen vedenlaatu ja kriittinen kuor
mitus). Virallisena vastaväittäjänä oli prof. David
Brakke, Wisconsinin yliopistosta, Yhdysvalloista ja
kustoksena Helsingin yliopiston limnologian professori
Pertti Eloranta.

Ävauspuheenvuorossaan (Lectio Precursoria) Martin For
sius esitteli työtään ja kiinnitti erityistä huomiota
kahteen tieteen teorian lähestymistapaan, joita molempia
on hyödynnetty hänen väitöskirjassaan. Järvikartoitusta
voidaan pitää pohjaltaan traditionaalisena “empiris
tisenä” hankkeena, jossa on kerätty havaintoja ja induk
tiivisen analyysin kautta on päädytty johtopäätöksiin
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järvien happamoitumistilanteesta. Kriittisen kuormituk
sen laskelmat Suomen järville puolestaan edustavat uu
dempaa vasta v. 1950 yleistynyttä “tieteellistä realis
mia”, jossa etukäteistietoon pohjautuen on muodostettu
hypoteeseja ja deduktiivisen analyysin avulla on raken
nettu malli, jota on sovellettu ilman epäpuhtauksien
kriittisen kuormituksen laskemiseksi. Lähestymistavat
täydentävät toisiaan ja yhdessä mahdollistavat sovelta
vien käytännönläheisten ongelmien ratkaisemisen.

Prof. Brakken asiantuntevat kommentit työstä olivat
tiukkoja ja asiallisia. Hänen kysymyksensä liittyivät
eritoten vesien luontaiseen orgaaniseen ainekseen ja sen
huomioon ottamiseen työn eri vaiheissa. Väittelijä ja
vastaväittäjä olivat yhtä mieltä siitä, että tällä tie
teen saralla on vielä runsaasti työtä olemassa olevien
epävarmuuksien vähentämiseksi. Prof. Brakke kiinnitti
lisäksi huomiota tilastollisten tunnuslukujen esittämi
seen. Hänen mukaansa mm. fraktiilien esittämisessä on
vaaransa, koska sellaista järveä ei todellisuudessa ole
olemassakaan, joka täyttäisi koko vedenlaadun osalta
esim. 10 prosentin fraktiilin ominaisuudet.

Loppupuheenvuorossaan prof. Brakke kiitteli työn erit
täin korkeaa tasoa ja korosti työn merkitystä kansainvä
lisesti. Järvikartoitus oli ensimmäinen koko maan katta
va tilastolliseen otantaan perustuva vedenlaadun selvi
tys maailmassa. Ruotsi otti prof. Brakken mukaan oppia
Suomesta ja toteutti vastaavan kartoituksen vasta vuonna
1990.

Tilaisuuden jälkeisissä keskusteluissa väitöstilaisuutta
pidettiin vilpittömästi erittäin antoisana ja mielen
kiintoisena. Tähän vaikuttivat sekä vastaväittäjän asi
antuntevat ja oleelliset kommentit että väittelijän suo
rat ja ytimekkäät vastaukset.

Lisätiedot: Juha Kämäri, vet, puh. 4028 346

Kirjallisuutta:

Forsius, M. 1992. Acidification of lakes in Finland: Regional estimates of lake cheinistry and
critical loads. Publicatjons of the Water and Environment Research Institute 10. 37 s. ISBN
951—47-5708—4. ISSN 0783—9472.
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TUTKIMUSLÄBORÄTORIO ÄKKREDITOITI IN ENSIMMÄISENÄ KEMIAN
LÄBORATORIONÄ SUOMESSA

Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuslaboratorio akkredj
toitiin eli todettiin päteväksi suorittamaan testauksia
9.4.1992. Pätevyyden arvioi Mittatekniikan keskus kansain
välisten kriteerien (SFS-EN 45001 ja SFS-EN 45002) mukaan.
Tutkimuslaboratorio haki pätevöitymistä 15 epäorgaaniselle
ja 4 orgaaniselle määritykselle. Määritysvalikoimaa tullaan
myöhemmin laajentamaan. Äkkreditointi on voimassa kolme
vuotta kerrallaan.

Tutkimuslaboratorio haki akkreditoitumista analyysitulosten
luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden varmista
miseksi. Tutkimuslaboratorion tuottamia tuloksia käytetään
useissa kansainvälisissä yhteyksissä. Oman laboratoriotoi
minnan ohella tutkimuslaboratorio suorittaa myös muiden
ympäristölaboratorioiden valvontaa. Äkkreditoinnilla on
lisäksi merkitystä ympäristöasioita koskevissa tuomiois
tuinkäsittelyissä.

Äkkreditointi edellyttää labortoriolta laatuj ärjestelmän
luomista ja ylläpitämistä. Laboratorion on laadittava
laatukäsikirja, jossa kuvataan laboratorion toiminta ja
laatujärjestelmän osatekijät. Lisäksi kirjataan testaus- eli
määritysmenetelmäohjeet täydellisesti, laaditaan laitekirjat
ja erilliset rekisterit mm. laitteista, käytettävistä kemi
kaaleista, henkilökunnan koulutuksesta ja pätevyydestä.
Änalyysityötä seurataan koko ajan systemaattisen laadunoh
jauksen avulla ja osallistutaan sekä kansallisiin että
kansainvälisiin vertailukokeisiin. Tutkimuslaboratorio
aloitti valmistautumisen akkreditointiin vuonna 1990. Tämä
vaati työpanosta koko henkilökunnalta. Valmistautuessaan
akkreditointiin tutkimuslaboratorio teki ‘pioneerityötä’.
Varsinkaan aloitusvaiheessa ei ollut saatavissa vielä riit
tävästi ohjeita ja tietoja laatujärjestelmän eri vaiheiden
käytännön toteuttamiseksi. Laatuj ärj estelmän ylläpitäminen
vie tällä hetkellä huomattavasti vähemmän aikaa kuin järjes
telmän ylläpito.

Äkkreditointiin valmistautumisessa henkilökunnan positiivi
nen asenne edistää asian etenemistä. Äkkreditoituminen
terävöittää kaikin puolin laboratorion toimintaa. Negatii
visena puolena voidaan pitää byrokratian lisääntymistä,
koska akkreditointi merkitsee käytännössä mm. dokumentoin
nin lisääntymistä. Kuitenkin akkreditointiin valmistautumi
nen osoitti, että laatujärjestelmän vaatimukset ovat
minimivaatimuksia, jotka jokaisen nykyaikaisen laboratori
on tulisi toiminnassaan täyttää.

Laatujärjestelmää ollaan luomassa tällä hetkellä myös
viiteen vesi- ja ympäristöpiirin laboratorioon. On keskus-
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teltu myös ympäristön seurantaan ja tarkkailuun osallistu
vien julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten
laboratorioiden akkreditointitarpeesta.

Lisätietoja: Irma Mäkinen, lab, puh. 5089 474
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HYDROLOGISEN TOIMINNAN NEUVOTTELUPÄIVÄT

Neljännet hydrologisen toiminnan neuvottelupäivät pidet
tiin Helsingissä 13.-14.2.1992. Tilaisuuteen osallistui
38 henkilöä vesi- ja ympäristöpiireistä, YM:stä, VYH:n
toiminnallisista yksiköistä sekä VYL: sta.

Pääjohtaja Kaj Bärlund avasi neuvottelupäivät toteamal
la, että hydrologinen seuranta ja tutkimus tukevat 1990-
luvulla entistä enemmän ympäristönsuojelua. Hän toivoi,
että lähivuosina uusien tiedonkäyttäjäryhmien tarpeet
voidaan ottaa huomioon ja tarjota mahdollisimman hyvä
palvelutaso kaikille hydrologisten tietojen käyttäjille.

Neuvottelupäivillä käsiteltiin seuraavaa kolmea aihepii
riä: (1) hydrologisten seurantojen muuttuva rooli, (2)
seurantatietojen hyväksikäytön tehostaminen ja (3) seu
rantaverkkojen hoito. Ohjelman painopiste oli näin ollen
valtakunnallisten hydrologisten seurantojen kehittämi
nen, missä toiminnassa vesi- ja ympäristöpiirit vastaa
vat mittausasemien kenttäylläpidosta. Vuoden 1992 alussa
seurantaverkot käsittivät kaikkiaan 1 641 asemaa, joista
vesi- ja ympäristöhallinto rahoitti 815 aseman ylläpi
don. Seuraavassa on lyhyt yhteenveto keskeisistä to
teamuksista ja päätöksistä:

1 Hydrologisten seurantatietojen käyttö on jatkuvasti
laajentunut vesi- ja ympäristöhallinnossa. Hydrologi
set seurannat tuottavat ekologista perustietoa, jota
tarvitaan miltei kaiken tyyppisissä ympäristöön koh
distuvissa selvityksissä.

2 Hydrologisia seurantajärjestelmiä kehitetään voimak
kaasti 1990-luvulla. Kehittämiskohteita ovat seuran
taverkkojen rakenne, taloudellisuus, tietojärjestel
mien hyväksikäyttö ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.
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3 Vesi- ja ympäristöpiirien asemaa hydrologisten seu
rantatietojen käyttäjänä parannetaan. Piireille toi
mitetaan eri järjestelyin nykyistä nopeammalla aika
taululla edustava määrä seurantatuloksia. Piirikoh
taiset, alueelliset vesivarojen tietojärjestelmät
perustetaan. Myös muiden keskeisten tiedonkäyttäjien
palvelua parannetaan.

4 Hydrologisten seurantojen hoitoa vaikeuttavat monet
resurssikysymykset. Kaikissa piireissä ei ole vielä
riittävästi osa-aikaista, vakinaista henkilöstöä
kenttätöiden tekemiseen. Kunnossapitomäärärahoj en
puute on toinen vakava kysymys. Kun virasto on siir
tynyt tulosjohtamiseen, hydrologisen toiminnan muita
toimialoja palveleva rooli toivottavasti korostuu ja
tämä johtaa edelleen nykyistä parempaan rahoituspoh
j aan.

Lisätiedot: Markku Puupponen, hyt, puh. 1929 557

cii:i
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen ra
kenne on: otsake (ISOILLÄ KIRJÄSIMILLÄ, iskevä, lyhyt),
selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot: Henki
lön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjalli
suusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjes
tysnumeroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selos
teet ja uutiset laaditaan WP 5.0:lla (tekstityyppi:
courier), pohjalle tiedonvirta.w50, joka löytyy viral
listen pohjien joukosta (PF3, F19). Pohjaan on valmiik
si olijelmoitu marginaalit, rivitiheys, ja kirjallisuus
viitteen tekstikoko, asetuksineen. (PF4 painetaan kaksi
kertaa, nuoli alas. Näin päästään näytön loppuun ja
aloitetaan kirj allisuusluettelon kirjoitus. Äsetukset
näin ollen ovat säilyneet). Artikkelit lähetetään tu
lostimeen LÄSERR500, tai kirjeenä Terttu Halmeelle.
Selosteen enimmäispituus on 1 sivu, kuvineen ja taulu
koineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5.,
15.9., 30.11. Vesi- ja ympäristöhallituksen sarjoissa
julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista jä
tetään seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun
alkuperäiskäsikirj oitus ao. julkaisun toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja ym
päristöhallinnon yksiköistä lyhenteitä seuraavasti:

VYH vesi- ja ympristöha1linto ‘]YL = vesien- ja ymparistön

tai —hallitus tutkimuslaitos

( VE = vesistäosasto hyt = hydrologian toimisto

vöt = vesistötoimisto vet = vesi— ja ympäristön—

rat = rakennustoimjsto tutkimustojmisto

VY = vesien- ja ympäristönsuojelu— ttt = teknillinen tutkimustoimisto 7

osasto lab - tutkimuslaboratorio

vyt = vesien- ja ymparistonsuojelu— Hevy = Helsingin vesi- ja

toimisto ymparistopiir;

knt = kuntatoim;sto Tuvy = Turun vyp

tet = teollisuustoimisto Tavy = Tampereen vyp

kat = katselmustoimisto Kyvy = Kymen vyp

kem = kemikaaliyksikkö Mivy = Mikkelin vyp

YO = Yleinen osasto Kuvy = Kuopion vyp

oit = oikeustoimisto PKvy = Pohjois—Karjalan vyp

hat = hallintotoimjsto Vavy = Vaasan vyp

tat = taloustoimisto KSvy = Keski-Suomen vyp

tht = tietohallintotoimisto Kovy = Kokkolan vyp

sua = suunnittelusjhteerjstö Ouvy Oulun vyp

Kavy = Kainuun vyp

Lavy = Lapin vyp
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/27 RÄPORTOITUÄ

VESIEN- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUSLÄITOKSEN KEHITTÄMINEN

YT 97 -työryhmä ja Pöyryn seminaari

Kuluva vuosi on ollut Vesien- ja ympäristöntutkimuslai
tokselle merkittävä, paitsi varsinaisessa tutkimustyössä
saavutettujen tärkeiden tulosten ansiosta, myös meneil
lään olleen aktiivisen kehittämistyön vuoksi. Pääjohtaja
Kaj Bärlundin johdolla on työskennellyt lähinnä viraston
sisäinen työryhmä, Ympäristöntutkimus 97 -työryhmä eli
ns. YT 97 -ryhmä, jonka raporttiluonnos’ valmistui huhti
kuussa 1992. YT 97 -työryhmän työhön liittyi toimeksian
to, jonka vesi- ja ympäristöhallitus antoi Jaakko Pöyry
Oy:lle. Pöyryn toimeksiannon yhtenä keskeisenä osana oli
tutkimustoimintaa käsittelevän kehittämi sseminaarin
järjestäminen. Seminaari pidettiin 3.-4.3.1992, ja sii
hen osallistui yhteensä noin 70 kutsuttua asiantuntijaa,
joista puolet oli ympäristöhallinnosta ja puolet eri
korkeakouluista, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.
Seminaarin tulokset ja Pöyryn ehdotukset2 on raportoitu
kesäkuussa 1992.

YT 97 -työryhmä käsitteli ympäristön tutkimusta, ympä
ristön tilan seurantaa ja ympäristötietopalvelua koko
vesi- ja ympäristöhallinnossa. Työryhmä tarkasteli moni
puolisesti Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen kehit
tämistarpeita. Kehittämisen perusajatuksena on tutkimus
laitoksen asiantuntemuksen laajentaminen ja syventämi—
nen niin, että siitä syntyy valtion johtava ympäristön
tilaa ja suojelua tutkiva laitos, joka toimii läheisessä
yhteistyössä, toimintaverkossa, muiden tutkimuslaitosten
kanssa Suomen kannalta tärkeiden ympäristökysymysten
ratkaisemiseksi.

Koko ympäristöntutkimuksen keskittäminen Vesien- ja
ympäristöntutkimuslaitokseen ei ole sen enempää mahdol
lista kuin tarpeellistakaan. YT 97 -työryhmä, samoin
kuin Pöyry raportissaan, totesi kuitenkin, että ympäris
töhallinto tarvitsee omalla hallinnonalallaan tutkimus
laitoksen,

- joka itse tekee valituilla painopistealueilla keskei
sen osan maamme ympäristöntutkimuksesta;
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- joka on selvillä kaikesta merkityksellisestä ympäris
töön ja sen suojeluun liittyvästä koti- ja ulkomai
sesta tutkimustyöstä; ja

- jolla on edellytykset systeemisen kokonaiskuvan muo
dostamiseen ympäristöongelmista ja niiden torjunnas
ta sen omien ja muiden laitosten tuottamien tietojen
pohjalta.

YT 97 -työryhmä painotti vesien- ja ympäristöntutkimus
laitoksen kehittämistä tieteellisenä laitoksena ja ni
menomaan ympäristöntutkimuslaitoksena. Pyrkimys sektori-
rajat ylittävään vaikutusten tarkasteluun - erityisesti
YyA:ssa - ja nopeasti lisääntyvän monitieteisen tiedon
hyödyntäminen kompleksisessa päätöksenteossa vaativat
tuekseen eri alojen vuorovaikutuksen mahdollistavia
menettelytapoja, menetelmiä ja matemaattisia malleja.
Tämän vuoksi työryhmä ehdotti erityisesti, että tutki
muslaitoksen toimintaa kehitetään systeemiseltä ja sys
teemianalyyttiseltä pohjalta, ja että laitokseen luodaan
myös yhteiskuntatieteellistä ja ympäristötaloudellista
osaamista. Työryhmä korosti myös ekologisen asiantunte
muksen lisäämisen tarvetta. Lisäksi todettiin, että maan
ympäristöntutkimuksesta keskeisesti vastuussa olevassa
tutkimuslaitoksessa on välttämättä oltava myös riittävä
ilmansuojelun (ilmakemian ja —fysiikan) asiantuntemus.

Edellä kuvatussa työssä esille tulleita lukuisia kehit
tämisajatuksia ollaan jo monella tavalla toteuttamassa
käytännössä. VYL haluaa lausua niistä parhaat kiitoksen
sa niin YT 97 -työryhmän jäsenille, Jaakko Pöyry Oy:lle,
maaliskuun kehittämisseminaariin osallistuneille asian
tuntijoille kuin omille tutkijoilleen, jotka kiitettä
vällä aktiivisuudella osallistuivat työhön.

Lisätiedot: Matti Melanen, VYL, puh. 4028 248

Kirj allisuutta:

(1) Tutkimus, seuranta Ja tietopalvelu vesi— Ja ymparistöhallinnossa: YT 97 —työryhmön
ehdotukset. Luonnos 28.4.1992.

(2) Jaakko Pöyry Oy. Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos: ehdotus tutkimuksen kehittämiseksi.
Helsinki 8.6.1992.
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RIKIN JA TYPEN KRIITTINEN KUORMITUS SUOMESSA JA POHJOIS
MAISSA

Happaman laskeuman aiheuttamat laajat ympäristöongelmat
ovat olleet lähtökohtana ekosysteemien sietokykyä sel
vittäville ja kartoittaville tutkimuksille. Suomen tut
kimukset liittyvät meneillään olevaan kansainväliseen
kriittisen kuormituksen kartoitukseen, joka kattaa koko
Euroopan. Kartoituksen tuloksia käytetään ilman epäpuh
tauksien rajoittamisen kansainvälisissä sopimusneuvotte
luissa. Kriittisen kuormituksen alueellisen jakautumisen
tunteminen on oleellinen askel pyrittäessä ekosysteemien
sietokykyyn pohjautuviin energia- ja päästöratkaisuihin.
Kriittinen kuormitus, kartoitettuna yli laajan maantie
teellisen alueen, mahdollistaa sellaisten päästörajoi
tusten laskemisen, jotka kohdentuvat voimakkaimpina
alueen lierkimmille osille. Tähän asti ainoa vähentämis
strategia on ollut yleinen yhtäläinen prosenttimääräinen
vähennys. Tähän verrattuna kriittisen kuormituksen stra
tegia mahdollistaa suuria kustannussäästöjä ja tätä
kautta huomattavasti tehokkaampia toimenpiteitä niillä
alueilla, jossa toimenpiteitä myös voimakkaimmin
kaivataan.

Kriittinen kuormitus määritellään “yhden tai useamman
epäpuhtauden altistuksen kvantitatiiviseksi arvoksi,
jonka alapuolella määrätyille herkille ympäristön osille
ei aiheudu nykytietämyksen valossa merkittäviä haitalli
sia vaikutuksia”. Kriittisen kuormituksen tutkimuksien
tavoitteena on siten määrittää ilman epäpuhtauksien
laskeumille ja konsentraatioille sellaiset rajat, kriit
tisen kuormituksen arvot, että ympäristön vaurioituminen
ei niiden toteutuessa jatkuisi. Vaurioituneiden ekosys
teemien tulisi laskeuma-arvojen laskiessa alle kriitti
sen kuormituksen palautua tilanteeseen, jossa eliöstön
elinolosuhteet eivät ole vaarassa.

Suomessa happamoittavan laskeuman kriittisten kuormitus
ten kartoitus aloitettiin happamoitumisprojektin (HÄPRO)
yhteydessä vuonna 1988. Ensimmäiset alustavat tulokset
julkaistiin HAPRO:n loppuraportissa vuonna 1990. Samana
vuonna Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitokseen perustet
tiin kansallinen kriittisen kuormituksen kartoituskeskus
vastaavasti kuin muihinkin Euroopan maihin. Alkuvaihees
sa kriittisten kuormitusten kartoituksessa on keskitytty
kokonaishappamuuden sekä rikkilaskeuman raj a-arvoj en
määrittämiseen. Vuonna 1992 on alkanut myös typen kriit
tisen kuormituksen kartoitus.

Kehitetty ilmaperäisen rikin ja typen kriittisen kuormi
tuksen laskentamenetelmä perustuu massatasapainoon1.
Menetelmän periaattena on laskea tunnettujen ainevirto
jen perusteella se happamoittavan laskeuman määrä, jota
metsämaahan ja järveen kohdistuvat tai ekosysteemeissä
vaikuttavat mekanismit eivät kykene kompensoimaan.
Kriittisen kuormituksen laskemisessa lähdetään siitä,
että ympäristön tila ei saa tarkasteltavassa ekosystee
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missä millään aikajänteellä huonontua yli kriittiseksi
katsottavan tason. Kriittiseksi katsottava ympäristöntila määrätään etukäteen ja se otetaan huomioon käytet
tävissä staattisissa laskentamenetelmissä laskemalla
taaksepäin se kuorma, jolla kyseinen ympäristön laatu
kriteeri toteutuu. Metsämaiden ja vesistöjen tilaa arvi
oitaessa otetaan ilman epäpuhtauksien vaikutuksista
huomioon niiden happamoittava rikki- ja typpikuormitus.
Toisaalta voidaan arvioida typen kriittistä kuormitusta
ravinteena2. Lisäksi voidaan laskea kuinka suuret leik
kaukset ovat tarpeen happamoittavassa kokonaislaskeumas
sa (rikki ÷ typpi), jotta ekosysteemit säilyisivät elin
kelpoisina.

Kartoituksen ensimmäisessä vaiheessa on laskettu koko
naishappamuuden kriittinen kuormitus ja rikin kriittinen
kuormitus järville ja metsämaille’. Käytetyt aineistot
ovat peräisin Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksesta,
Metsäntutkimuslaitoksesta, Geologian tutkimuskeskuksesta
ja Ilmatieteenlaitoksesta. Kartoituksessa kriittinen
kuormitus on laskettu 1450 järvelle ja 1057 metsämaapis
teelle. Eri Pohjoismaissa toteutettujen kriittisen kar
toituksien tulokset on yhdenmukaistettu ja julkaistu
ylitenäisinä karttoina Ämbion elokuun 1992 erikoisnume
rossa2’34’6.

Kriittisen kuormituksen tarkastelujen avulla arvioituna
vahvistuu käsitys, että osa Suomen ja Pohjoismaiden
luonnosta on haavoittuva ja herkkä ilmaperäisen las
keuman vaikutuksille. Rikin ja typen kriittinen kuormi
tus vaihtelee voimakkaasti sekä suppean että maantie
teellisesti laajan alueen sisällä. Euroopanlaajuisesti
tarkastellen Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden ohella
Euroopan herkimpiin alueisiin.

Tällä hetkellä sekä järvien että metsämaiden kriittinen
kuormitus ylittyy Pohjoismaiden osalta eniten alueen
eteläisimmissä osissa, missä happamoittava laskeuma on
suurin34. Kriittinen kuormitus ylittyy myös Pohjoiskalo- Qtin alueella, erityisesti Norjan ja Suomen Itä-Lapissa.
Eteläisimmässä Suomessa kriittinen kuormitus ylittyy
kaikilla metsämailla sekä jopa 80 prosentilla järvistä.
Suomen ekosysteemeille tehtyjen laskelmien mukaan 70%
väliennys vuoden 1985 happamoittavasta kokonaislaskeumas
ta (rikin ja typen kokonaislaskeumasta) olisi riittävä
suojelemaan sekä metsämaat että suuren osan järvistä’.

Kriittisen kuormituksen ja sen ylityksen arvot riippuvat
paitsi ekosysteemien ominaisuuksista myös kulloisestakin
rikki- ja typpilaskeumasta. Tästä syystä näiden happa
moittavien komponenttien vähennystavoitteita ei ole
mielekästä tarkastella erillisinä ongelmina. Kriittisen
kuormituksen tulokset voidaan helposti liittää optimoin
timalleihin, joilla pyritään määrittämään ekologisesti
kestäviä ja kustannustehokkaita päästöjen vähennysstra
tegioita, joissa toimenpiteitä kolidennetaan joko rikki-
tai typpipäästöihin tai molempiin. Koska lasketut kriit
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tiset kuormitukset ovat paikoin hyvin aihaisia, on näi
hin arvoihin teknisten ja/tai taloudellisten syiden
vuoksi hyvin vaikea päästä kaikilla alueilla. Tästä
syystä sopimusneuvotteluissa joudutaan määrittelemään
lyhyen tähtäimen tavoitteita, jotka paikoin ovat kor
keampia kuin kriittinen kuormitus. Sitä millä aikajän
teellä kriittinen kuormitus tulisi saavuttaa voidaan
tarkastella dynaamisilla malleilla5. Kriittisen kuormi
tuksen suuren alueellisen vaihtelun johdosta ei ole
perusteltua asettaa mitään yksittäistä tavoitekuormitus
ta edustamaan koko maata. Järkevät tavoitearvot kansain
välisten neuvottelujen pohjaksi on asetettavissa alueit
tain kriittisen kuormituksen tulosten perusteella6.

Päästöraj oitusten j atkoneuvottelut koskevat alkuvaihees
sa rikkiä, koska nykyinen kansainvälinen rikkipäästöjen
rajoittamispöytäkirja on voimassa vuoden 1993 loppuun.
Tavoitteeksi on asetettu neuvotella toinen rikkipäästö
jen rajoittamista koskeva sopimuspöytäkirja kriittisiin
kuormituksiin perustuen. Kansallisia kartoitustuloksia
käytetään parhaillaan pohjana Euroopan Talouskomission
alaisessa kustannustehokkaita rikkipäästöjen vähennys
ratkaisuja etsivässä työryhmässä. Ensimmäiset ehdotukset
ryhmän on määrä tuottaa neuvottelujen pohjaksi syksyyn
mennessä.

Lisätiedot: Juha Kämäri, vet, puh. 4028 346
Martin Forsius, vet, puh. 4028 352
Matti Johansson, vet, puh. 4028 347
Maximilian Posch, vet, puh. 4028 322

Kirjallisuutta:

1Kämäri, J., Forsius. M.. Johansson. ‘1. ja Posch. M. 1992. Happamoittavan laskeuman kriittinen

kuoruiitua Suomessa. Selvitys 111/1992. Ympristöministeriö. ympäristönsuojeluosaeto.

2Rosen. X. . Gundersen. P.. Tegnhammar. L.. Johansson. H. ja Frogner T. 1992. Nitrogen

enrichment of Nordic forest ecosystems. The concept of critical loads. Aznbio 21: 364-368.

3Sverdrup. H.. Warfvinge. P.. Frogner. T.. Håoya. A.O.. Johansson. M. ja Andersen, B. 1992.

Critical loads for forest soils in the Nordic countries. Ambio 21: 348-355.

4llenriksen. A. • J. Kämäri. M. Posch. and A. Wilander 1992. Critical loads of acidity: Nordic

Surface Waters, Ambio 21: 356—363.

5Warfvinge, P., Holmberg. M.. Posch, M. ja Wright. R.F. 1992. The use of dynamic models to set

target loads. Ambio 21: 369-376.

6Kämäri, J. • M. Ajnann. Y.-W. Erodin. 1.J. Chadwick, A. Henriksen, J.-P. Hettelingh. 3.

Kuylenstierna. M. posch. and H. Sverdrup 1992. The use of critical loads for the assessment

of future alternatives for acidification. Ajsbio 21: 377—386.
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VENEILY JA SEN YMPÄRISTÖVÄIKUTUKSET

Venekannan kokonaismäärä Suomessa on yli 600 000, joista
noin 300 000 on ns. mökkiveneitä eli lähinnä soutu- ja
pieniä perämoottoriveneitä. Matka ilukäyttöön soveltuvia
(yöpymiskelpoisia) veneitä on maassamme noin 75 000.

Venekannan kasvuvauhti on ollut nopeaa: moottorivenei
den määrä on lisääntynyt 1980-luvulla keskimäärin 7 %
vuodessa ja katsastettujen purjeveneiden 6 %. Veneitä
on Suomessa jo niin paljon, että ongelmilta ei voida
välttyä. Veneily on luonnossa liikkumista ja se jättää
myös jälkensä luontoon, mikäli veneilijältä puuttuu
taito tai halu liikkua ympäristöä kunnioittaen. Jotta
veneilyn aiheuttamilta ympäristöhaitoilta vältyttäisiin
täytyy veneilijän omata oikea asenne luonnossa liikkumi
seen. Tämän lisäksi on veneilyharrastuksen puitteiden
oltava kunnossa, eli veneilyreittien varsilla, kotisata
missa ja talvitelakointialueilla tulee olla tehokas ja
kaiken kattava jätehuolto.

Lähivuosina on odotettavissa ulkomaalaisten veneilijöi
den mielenkiinnon huomattavaa lisääntymistä maamme tar
joamia veneilymahdollisuuksia kohtaan. Suomi toimii
etappina itään kuljettaessa, lisäksi on Saimaan kanavan
kautta mahdollisuus päästä veneilemään ainutiaatuiselle
sisävesialueellemme. Ulkomaisen veneturismin lisäänty-
minen vaatii omalta osaltaan veneilyn jätehuollon kun
nollista järjestämistä, sekä vieraskielisiä, vesillä-
liikkumista Suomessa käsittelevien esitteiden laatimis
ta.

Veneilijöille järjestettävään koulutukseen tulisi osana
kuulua luonnon- ja ympäristönsuojelullinen opetus, eri
laisten veneilykurssien tenttivaatimuksiin pitäisi si
sältyä, navigointiharjoitusten ohella, luontoa varjele
van veneilyn perusteiden tunteminen. Veneilijöille
tulisi myös antaa tietoa minne ilmoittaa mahdollisesti
havaitsemistaan ympäristötuhoista kuten ölj ylautoista
tai vaikkapa lintujen- tai kalojen joukkokuolemista;
vesilläliikkujia tulee rohkaista luonnon havainnointiin.

Veneilyssä syntyy varsin paljon erilaista jätettä. Jät- 0
teet voidaan jakaa niiden käsittelyn kannalta seuraa
viin ryhmiin: käymäläjäte, pesuvesi, talousjäte, öljyjä
te, muu ongelmajäte esim. käytöstä poistetut akut, maa
lit, liimat, lakat sekä vanhat hätäraketit ja kä
sisoihdut.

Veneissä syntyvän talousjätteen talteenotto toimii tut
kimusten mukaan maassamme varsin hyvin, ja veneilijät
käyttävät vastaanottopisteitä ahkerasti. Lähivuosina
tullaan entistä useampi jätteenkeruupiste rakentamaan
laj itteluperiaatteella toimivaksi, jolloin j ätteiden
jatkokäsittely helpottuu huomattavasti. Myös kompostien
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käyttö eloperäisten jätteiden käsittelyssä tulee pienen

tämään kuljetettavia jätemääriä.

Valtaosa veneissä syntyvistä käymäläjätteistä tyhjenne

tään tällä hetkellä suoraan veteen. Tätä tulkintaa

tukee se, että olemassa olevia tyhjennysasemia on käy

tetty erittäin vähän. Veneiden käymäläjäte ei vesien-

suojelua laajasti tarkasteltaessa ole keskeinen ongelma.

Kuitenkin veneilyn voimakas alueellinen ja ajallinen

keskittyminen lisää ongelmia. Tietyillä alueilla esim.

Saaristomerellä, sekä sisävesiemme suosituimmilla reit

tiosuuksilla on veneitä jo niin paljon, että veneistä

veteen lasketut käymäläjätteet voivat paikallisesti

heikentää vesien laatua. Samoin luonnonsatamissa voi

vilkkaimpana veneilyaikana olla useita kymmeniä veneitä,

tällöin yhdenkin veneilijän, ohjeiden vastainen, käymä

läjätteiden veteen päästö voi aiheuttaa terveydellisen

riskin muille veneilijöille.

Veneiden suunnittelussa tulisi huomioida nykyistä parem

min käymäläjätteiden keräystankkien käyttäjäystävälli

syys ja toimivuus. Kaikissa käymäläjätetankilla varus

tetuissa veneissä tulisi olla tyhjennysputki kannelle

läpivietynä, jolloin säiliöiden imutyhjennys kannelta

4 käsin on mahdollista. Jotta päästäisiin eroon veneen

ulkopuolelle veteen tapahtuvasta tyhjennyksestä tulisi

käymäläjätteiden vastaanottopisteitä ja käymälöitä ra

kentaa pikaisesti lisää.

Veneissä käytetään myrkkymaalausta estämään bakteeri-,

levä- ja eläinkasvustojen kiinnittymistä veneiden poh

jim (fouling-ilmiö). Eniten käytetyimpiä tehoaineita

myrkkymaalivalmisteissa ovat olleet orgaaniset tinayli

disteet. Niiden käyttö Suomessa kiellettiin (alle 25

metristen alusten pohjamaalauksessa) kuitenkin 1.9.1991.

Syynä orgaanisten tinayhdisteiden kieltoon oli tinayh

disteistä luonnon eliöstölle aiheutuvien haittojen pal

jastuminen. Nykyisin markkinoilla olevien myrkkymaa

lien yleisimpinä tehoaineina ovat mm. metallinen kupa

ri, kuparioksidi, kuparioksiduuli, lyijykromaatti ja

sinkkioksidi. Myös teflonin, jonka teho perustuu sen

liukkauteen, käyttö on lisääntynyt.

Myrkkymaalien käyttö on Suomessa välttämätöntä vain

osalla merialuetta. Sisävesillä myrkkymaalaus on tar

peellista vain kaikkein pahiten rehevöityneillä vesialu

eilla. Myrkkymaalien mainonta on ollut osin harliaanjoh

tavaa: erään maalivalmistajan näyttävän nelivärimainok

sen tekstin mukaan veneen pohjan kimppuun iskevät joka

kesä merimadot ja merivuokot. Näitä lajeja ei kuiten

kaan onneksi meidän vesissämme edes esiinny. Maalien

mainonnassa annetaan ymmärtää ettei ilman myrkkymaalaus

ta tulla toimeen missään olosuhteissa.

Suomessa kaupan olevat veneiden myrkkymaalit ovat kaikki

ulkomaisia valmisteita, joita myydään samoilla annos

tusohjeilla ympäri maailmaa. On ilmeistä, että monet
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maaleista ovat Itämeren olosuhteita ajatellen turhan
tehokkaita, koska niitä ei ole meidän olosuhteisiimme
nimenomaisesti kehitetty.

Muita veneilyyn liittyviä tai veneilystä mahdollisesti
aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat: melu, peräaal
tojen ja potkurivirtojen aiheuttamat haitat, venemootto
ripäästät sekä luonnon kuluminen.

Lisätiedot: Karri Eloheimo, vet, puh. 4028 244

Kirj allisuutta:

Eloheimo. K. 1992. Veneily ja sen ympäristövaikutukset. Vesi- ja ympäristöhallinnon

julkaisuja - sarja A 101. 105 s. ISBN 951—47-6268-1. ISSN 0786-9592.

0

LINNUSTOTUTKIMUKSIÄ POHJOIS-KARJALASSA

PKvy on tehnyt kesällä 1992 linnustotutkimuksia Kiteen
Päätyeen1ahdel1a ja Polvijärven Nisäjärvel1ä2. Valmis
tumassa on myös selvitys kaakkurin esiintymisestä läänin
pienvesillä. Lisäksi viimeistellään täydentävää osaa
Pohjois-Karjalan läänin lintutornien tarve- ja sijoitus
paikkaselvitykseen3. Täydennysosassa kullekin 18 koh
teelle on suunniteltu opastustaulujen tekstit. Kesän
1992 linnustotutkimukset jatkavat osaltaan PKvy:ssä
valtakunnallisen lintuvesiohjelman kohteiden tutkimusta
4)—6)

Päätyeenlahden linnustosta tehty tutkimus oli ensimmäi
nen. Alue on arvioitu lintuvesiohjelmassa Pohjois-Karja
lan parhaaksi lintuvedeksi. Päätyeenlahti osoittautui
jonkin verran arvioitua arvokkaammaksi ja selkeästi
kansainvälisen tason suojelukohteeksi. Lahden linnustos
sa on tapahtunut muutoksia viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Selvin muutos oli lokkilinnuissa: naurulokkikan
ta on laskenut 68 % ja pikkulokkikanta 77 %. Lahden
pikkulokkikolonia oli aiemmin Suomen suurin. Alueen
suojelu ei ole edistynyt ja varsinkin kalastus häiritsee
pesimälinnustoa.

Nisäjärvi kunnostettiin PKvy:n toimesta 1991. Alueelta
on tehty linnuston perusselvitys kesällä l987. Tämän
kesän seurannassa tutkittiin kunnostustoimien vaikutusta
pesimälinnustoon. Kunnostus oli onnistunut ja nosti
Nisäjärven suojeluarvoa n. 50 %. Vesilintujen lajimäärä
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kasvoi kolmella ja parimäärä yli kaksinkertaistui. Lokit
palasivat pesimään järvelle. Muutokset kahlaajien ja
varpuslintujen parimäärissä olivat pieniä. Selvityksen
pohjalta suunnitellaan jatkokunnostusta.

Pohjois-Karjalan kaakkurikantojen seuranta aloitettiin
kesällä 1992. Aluksi tarkastettiin lähes 500 pienvettä.
Läänin alueesta tunnetaan nyt n. 85 %. Älustavien tulos
ten perusteella pesiviä kaakkureita on löydetty 43 pa
ria, joista 36 pesäpaikka tunnetaan. Kaakkurin tilanne
Pohjois-Karjalassa on uhkaava, eikä sitä voida pelastaa
ilman määrätietoisia ja nopeita suojelutoimia.

Lisätiedot: Petri Hottola, PKvy, puh. 973 - 821 728
Aarne Wahlgren, PKvy, puh. 973 - 141 2707
Hannu Luotonen, PKvy, puh. 973 - 141 2704

Kirjallisuutta:
Hottola. P. 1992 a. Kiteen Päätyeenlahden linnustoselvitys - kesä 1992. Selvitys PKvy:lle

2) Hottola. P. 1992 h. Polvijärven Nisäjärven linnustoselvitys - kesä 1992. Selvitys PKvy:lle
3) Hottola. P. 1991 a. Pohjois—Karjalan lintutornien tarve- ja sijoituspaikkaselvitys. Sel
vitys PKvy:lle.

Hottola. P. 1991 b. 1 Outokummun Sysmäjärven linnustoselvitys sekä kunnostussuunnitelma.
II Kolme Karjalan kosteikkoa - Sääperinjärven. Joki-Hautalammen ja Jouhtenuslammen linnus—
toselvitys. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja sarja (painossa).
5) Leivo, N. 1987 a. Polvijärven Nisäjärven linnusto. Selvitys PKvy:lle.
6) Leivo, M. 1987 b. Tohmajärven Peijonniemenlahden linnusto. Selvitys PKvy:lle.

JÄTTEIDENTUTKIMUKSEN TIEDONLÄHTEITÄ YKSISSÄ KÄNSISSÄ

Jätteidentutkimuksessa ja sen lähialoilla on suuri
määrä erityyppisiä, nopeasti kehittyviä tieteellisiä
ja soveltavia kotimaisia ja ulkomaisia tiedonläh
teitä. Pääosa niistä käsittelee jätteidentutkimusta
muun ympäristötutkimuksen ohella, harvat tiedonläh
teet ovat omistautuneet jätteidentutkimukselle.

Jätteidentutkimuksessa sovelletaan useita perustie
teitä. Yhteydet muihin tutkimus- ja elämänaloihin
kehittyvät jatkuvasti. Jätehuollon kokonaisvaltainen
hahmottaminen ja järjestäminen edellyttää luonnon
tieteiden ohella mm. talous- ja yhteiskunnallista
tietämystä. Tiedonlähteiden käytössä keskeistä onkin
muiden kuin jätehuoltoon keskittyvien tiedonlähteiden
aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen.

Jätteidentutkimusta ja muita jätehuoltotehtäviä pal
velevia tiedonlähteitä on nyt koottu julkaisuksi.
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Julkaisussa esitellään pääasiassa atk-pohjaisia tie
tokantoja ja rekistereitä sekä ammatillisia ja tie
teellisiä lehtiä ja julkaisusarjoja. Käsikirjoista
on laadittu esimerkinomainen luettelo liitteeksi.
Julkaisuun on lisäksi kerätty yliteystietoja esitel
tyihin lehtiin, suomalaisiin tieteellisiin kirjas
toihin sekä pohjoismaisiin jätehuoltoviranomaisiin
ja jätteidentutkimusta suorittaviin tutkimuslaitok
sun ja korkeakouluihin.

Raportissa esitellyt tiedonlähteet muodostavat kui
tenkin vain osan laajasta ja koko ajan kasvavasta
tiedonlähdeverkostosta. Lisäksi tarvitaan mm. yhteen
vetoja sarjoissa ilmestyvistä jätealan yksittäisteok
sista ja arvioita teknis-tieteellisistä käsikirjoista
sekä konferenssi- ja kokousjulkaisuista.

Erityisesti jätteidentutkimuksessa ja muualla jä
tealalla käyttökelpoisia yhteiskunta-, talous-, sosi
aali-, oikeus- yms. tieteiden tiedonlähteitä on syytä
selvittää.

Ulkomaisista tiedonläliteistä pohjoismaiset ovat ja
säilyvät jatkossakin tärkeällä sijalla mm. olosuh
teidemme samankaltaisuuden vuoksi. Euroopan yhtenäis-
tymiskehityksen myötä eurooppalaiset tiedonlähteet
muodostuvat kuitenkin yhä tärkeämmiksi. Jätealalla
erityisesti hollantilaiset, saksalaiset ja englanti
laiset julkaisut ja tietokannat ovat keskeisiä.

Lisätiedot: Helena Poutanen, ttt, puh. 5089 437
Timo Ässmutli, ttt, puh. 4028 250

Kirj allisuutta:
Poutanen. H. & Assmuth, T. 1992. Jätteidentutkimuksen tiedonlähteitä — tietokannat ja

sarjajulkaisut. Vesi- ja ympäristähallitus. Helsinki. 66 s. VYH:n moniste 424. ISBN 951—
47-6408—0. ISSN 0783-3288.

0

0
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YMPÄRI STÖMERKKI

Ympäristömerkin avulla kuluttaja voi halutessaan valita
markkinoilta vähiten ympäristöä kuormittavan ja luonnon-
varoja kuluttavan tuotteen. Merkki on oheinen, mustaval
koinen tai valkovihreä, pohjoismainen joutsenmerkki,
jonka Suomessa hakemuksesta myöntää Ympäristömerkki
lautakunta ja muissa Pohjoismaissa vastaava kansallinen
organisaatio. Merkkiä täydentää tuotteessa lyhyt selos
te, joka ilmaisee ne tekijät, joiden perusteella tuot
teelle on myönnetty merkin käyttöoikeus. Seloste sisäl
tyy tuoteryhmälle laadittuihin merkin myöntämisperustei
sun, kriteereihin, jotka ovat yhteiset Pohjoismaissa.
Tänä päivänä kuluttaja voi valita ympäristömerkkituot
teen ostaessaan esimerkiksi kopiopaperia tai tekstiili-
en pesuainetta.

Merkkiä hakevat tuotteilleen valmistajat ja maahantuo
jat. Se myönnetään määräajaksi, enintään kolmeksi vuo
deksi kerrallaan. Hakijalta peritään maksu, joka on
suhteessa tuotteen liikevaihtoon. Ympäristömerkintä on
suunniteltu itsensä kustantavaksi viiden vuoden si
säänajovaiheen jälkeen. Toiminta Suomessa on alkanut
vuonna 1990.

Kriteerejä laaditaan eri tuoteryhmille asiantuntija
ryhmissä. Tuoterylimän olennaiset ympäristövaikutukset
arvioidaan elinkaaren eri vaiheissa, kuten valmistukses
sa, jakelussa, käytössä ja jätteenä. Ympäristövaikutuk
sia syntyy mm. luonnonvarojen ja energian kulutuksesta,
päästöistä, melusta ja jätteistä. Lausuntovaiheiden
jälkeen Pohjoismainen lautakunta vahvistaa kriteerit.
Lautakunta toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston yh
teydessä. Vahvistettuja kriteereitä oli (kesäkuussa
1992) kahdeksan, lausuntovaiheessa kolme ja valmistelta
vana asiantuntijaryhmissä yksitoista. Myös EY on seuran
nut kiinnostuneena ympäristömerkin käytön kehittymistä.

Ensimmäinen suomalaisen työryhmän valmistelema kritee
riehdotus, joka koskee ympäristömerkin myöntämisperus
teita paperikirjekuorille, lähti lausunnolle 8.9.1992.
Nämä kriteerit sisältävät mm. kirjekuorien paperille ja
kartongille, liimoille, ikkunamateriaalille, pakkauksil
le ja käyttöominaisuuksille asetettuja vaatimuksia,
tärkeänä näkökohtana materiaalin kierrätys, joka käytän
nössä riippuu kuorien si±stausmalidollisuudesta.

Vesi- ja ympäristöliallitus osallistuu aktiivisesti ympä
ristömerkintään. Sen edustajia on ympäristömerkkilauta
kunnan ja -neuvottelukunnan jäseninä. Viraston asiantun
tijoita on lisäksi useissa kriteerityöryhmissä. Virasto
antaa kriteereistä aina lausunnon ennen niiden hyväksy
mistä. Ympäristömerkinnällä on myös yhtymäkohtia usei
siin j ätteidentutkimusliankkeisiin, kuten esimerkiksi
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pakkausj ätetutkimuksiin j a yhdyskuntaj ätteiden ainevir
tatutkimuksiin.

Ympäristömerkinnän valmistelutyön ja koordinoinnin hoi
taa ja kansainväliset yhteydet ylläpitää Suomen stan
dardisoimisliiton ympäristömerkintäosasto.

Lisätiedot: Hannu Laikari, ttt, puh. 4028 255

0

0

VEDENKORKEUSKÄYRIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN

Hydrologian toimistossa käsitellään viikottain 140 ve
denkorkeuden viikkokäyrää. Käyristä määritetään nykyi
sin vuorokausikeskiarvot.
Vuoden 1992 alusta otettiin käyttöön uusi nopeampi ja
tarkempi käyrien käsittelytapa.
Uusi systeemi käsittää kuvanlukijan, vektorointiohjel
miston ja työaseman, joilla vedenkorkeuskäyrät saadaan
vektoroitua j atkokäsittelyä varten.

Systeemi käsittää seuraavat vaiheet:

1. Vedenkorkeuskäyrän skannaus

Skannerilla eli kuvanlukij alla luetaan käyrät tietoko
neen ymmärtämään rasterimuotoon. Koneelle näppäillään
ensin vedenkorkeusaseman tunnistenumero ja viikkonumero.
Skannausvaiheessa on tärkeätä, että paperi syötetään
suorassa kuvanlukij aan.

2. Käyrän digitointi

Seuraavaksi skannattu rasterikuva vektoroidaan eli muu
tetaan rasterikuva vektorikuvaksi ja edelleen ascii
muotoon. Tässä vaiheessa näppäillään koneelle käyrän
alun ja lopun vedenkorkeudet sekä alku- ja loppupäivä
määrät kellonaikoineen. Tähän ascii-muotoiseen tiedos
toon voidaan tehdä korjauksia. Esimerkiksi voidaan
korjata alkulukemaa tai kellonaikaa.
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3. Vedenkorkeuksien laskenta

Äscii-muotoinen tiedosto muutetaan Fortran-ohj elmalla

vedenkorkeuksiksi. Käyrä saadaan näytölle ja se voidaan

tarkistaa. Mikäli paperi on skannattu vinossa se näkyy

tästä käyrästä ja skannaus tulee tehdä uudelleen.

4. Vuorokausikeskiarvojen laskenta

Lopuksi lasketaan vuorokausikeskiarvot kuukausittain.

Tämän jälkeen vedenkorkeudet siirretään rekisteriin

käyttäjien saataville.
Äkaisemmin ohjelmat käyttivät vedenkorkeustietoja kort

timuodossa ja tästä syystä edelleenkin joitakin ohjelmia

varten ne muutetaan korttimuotoon.

Skannauksen jälkeen vedenkorkeuskäyrän täytyy erottua

selvästi, mutta taustaviivoitus ei juurikaan saa näkyä.

Tämä edellyttää, että viikkopaperin pohja on vaalea.

Kokeilujen jälkeen päädyttiin vaalean siniseen väriin.

Laitteistolla voidaan käsitellä muitakin hydrologisia

käyriä, kunhan pohja on riittävän vaalea ja käyrä erot

tuu selvästi.

Lisätiedot: Marja Reuna, hyt, puh. 1929 545
Seppo Äitamurto, hyt, puh. 1929 553
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TULOSSA

BIODIVERSITEETTISOPIMUKSEEN LIITTYVIÄ OIKEUDELLISIÄ KYSY
MYKSIÄ Q
Luonnonsuoj elututkimusyksikössä aloitettiin kesäkuussa
1992 biodiversiteettisopimuksen sisällön ja velvoitteiden
kartoittamiseen tähtäävä oikeustieteellinen selvitystyö.
Oikeustieteen ylioppilaat Ins Korhonen ja Äki Ärkiomaa
tekevät tämän työn kesän ja syksyn aikana. Selvitys
jakaantuu kansainväliseen ja kansalliseen osaan sisältäen
mahdollisten vaikutusten pääpiirteet.

Suomi allekirjoitti biodiversiteettiä eli luonnonmonimuo
toisuutta koskevan sopimuksen kesäkuussa 1992 Yhdistynei
den Kansakuntien ympäristö ja kehitys -konferenssissa

UNCED ) Rio de Janeirossa Brasiliassa.

Sopimus, joka syntyi lähes kaksi vuotta kestäneiden neu
votteluiden jälkeen, on tärkeä päänavaus maailmanlaajuis
ten ympäristökatastrofien rajoittamisessa ja ehkäisemi
sessä. Vaikka sopimuksen velvoitteista jouduttiin tinki
mään, merkittävin takaisku oli USA:n vetäytyminen
sopimuksesta.

Sopimus poikkeaa perinteisistä, usein kapean sektorin,
kansainvälisistä suojelusopimuksista siinä, että sen ta
voitteet ovat yleisiä, kaikille yhteiskuntasektoreille
ulottuvia. Sopimuksen päätarkoituksena on suojella biodi
versiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta maapallolla.
Biodiversiteettisuoj elun osa-alueita ovat perintötekij öiden
monimuotoisuus eli geneettinen monimuotoisuus ( lajin tai
populaation sisäinen ), lajien monimuotoisuus ( lajien,
sukujen, heimojen ym. lukumäärä) ja ekosysteemien ( eri
laiset ekosysteemit ja niiden toiminta ) monimuotoisuus.
Luonnonvaraisten eliöyhteisöjen lisäksi sopimus kattaa
viljelykasvit ja kotieläimet sekä ihmistoiminnan myötä
muovautuneet kulttuuniympäristöt. Biodiversiteettisuoje
luun liittyy läheisesti kestävän käytön periaatteen omak
suminen kaikkeen ihmistoimintaan, koska biodiversiteetin
vähentymisen rajoittaminen ja estäminen edellyttää luon
nonvarojen käyttöä siten, että pitkällä aikavälillä
luonnon uudistumista ja kantokykyä ei vaaranneta.
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Suojeluvelvoitteiden lisäksi erityisesti kehitysmaat vaa
tivat luonnonvaroja hyödyntävien teollisuusmaiden vei
voittamista jakamaan luonnosta saatavia etuja. Tämä
koskee biodiversiteettisuoj elun ralioittamisen lisäksi
mahdollisuutta saada käyttöönsä bioteknologiaa ja muuta
teknologiaa.

Nykyisessä muodossaan biodiversiteettisopimus on yleis
luonteinen runkosopimus, jota on tarkoitus kehittää
konkreettisemmaksi jo lähiaikoina laadittevilla lisä
pöytäkirj oilla. Sopimuksen velvoittavuutta lieventää
kaikissa merkittävissä suojeluartikloissa olevat “ as far
as possilile and appropriate” -klausuulit sekä valtioille
annettu oikeus toteuttaa suojelu oman kansallisen poli
tiikan mukaisesti.

Sopimusvaltioilla on suvereenit oikeudet luonnonvaroihin
sa, eikä muilla valtioilla ole oikeutta puuttua niiden
käyttöön. Mikäli valtion toiminta aiheuttaa vahinkoja
toisten valtioiden kontrollissa oleville alueille, on
niillä oikeus vaatia erityisessä konferenssissä tutkimuk
sia vahingoista ja niiden korvauksista.

Keskeisin sisältö sopimuksessa on biodiversiteettisuoje
lun ja kestävän käytön ulottaminen kaikille yhteiskunta
lohkoille. Suomen biodiversitetti on vähentynyt ja on
edelleen vaarassa vähentyä erityisesti metsä- ja maata
loudessa, joten painopiste suojelutoimissa ilmeisesti
keskittyy näille sektoreille. Sopimuksen mukaan suojelu-
toimet toteutetaan ensisijaisesti in-situ suojeluna eli
aluesuojeluna tai lajirauhoituksina ja toissijaisesti ex
situ suojeluna eli eläintarhoissa, kasvitieteellisissä
puutarhoissa tai geenipankeissa tapahtuvana suojeluna.
Konkreettisia ohj eita yksittäistapauksissa tapahtuvaa
suojelua varten ei toistaiseksi ole. Metsä- ja maatalous-
lainsäädäntö on lähes puhtaasti taloudellisiin lähtökoh
tim perustuva, joten sopimuksen sisäistäminen näillä
sektoreilla tulee aiheuttamaan paineita lainsäädäntö
muutoksille.

Luonnonsuoj elututkimusyksikössä valmisteilla olevan bio
diversiteetin tutkimusohjelman eli ns. LUMO-projektin
tavoitteet vastaavat sopimuksen vaatimuksia biodiversi
teetin kartoittamiseksi ja sen perusteella luotavan
kansallisen toimintaohj elman käyttöönottamiseksi maassam
me. Selvää on, että laajoja muutoksia edellyttävän asian
tutkiminen ja perusteiden selvittäminen vaatii oman
aikansa, joten lainsäädännön muutostarpeita ei pystytä
vielä tarkasti arvioimaan.

Lisätiedot: Äki Ärkiomaa, vet/lsy, puh. 6938 716
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LUMO-TUTKIMUSOHJELMÄN VÄLMISTELU ETENEE

Vesi— ja ympäristöliallituksen koordinoiman Luonnon monimuo—
toisuuden tutkimusohjelman keskeisenä tavoitteena on luoda
tietoperusta Suomen luonnon käylitymisen estämiseksi ja luon
non monimuotoisuuden elvyttämiseksi. Tutkimusohjelman johto—
ryhmä on hyväksynyt ohjelman sisällölliset tavoitteet,
joissa painotetaan muun muassa metsäekosysteemejä ja uhan—
alaisia perinneympäristöjä sekä niiden biologisen monimuo—
toisuuden säilyttämistä.

Tutkimusohjelma koostuu kahdeksasta osaolijelmasta, joiden
yhteisenä tavoitteena on tuottaa maamme ympäristöhallinnolle
käytännön suojelutoiminnassa tarvittavaa tutkimustietoa.
LUMO:n hallinnollisessa valmistelussa on määritetty ohjelman
painopistealueet, jotka ovat osaohjelmittain seuraavat:

1 YLEISET YMPÄRISTÖMUUTOKSET JA BIODIVERSITEETTI
* Biodiversiteetin seurantajärjestelmä
* Luonnolle haitallisten aineiden ja ympäristömuutosten
vaikutus biodiversiteettiin

* Ympäristönäytepankin kehittäminen

2 BIODIVERSITEETIN MITTAAMIS— JA SEURANTAMENETELMÄT
* Biodiversiteetin mittaamis— ja seurantamenetelmien
kehittäminen

* Biodiversiteetin mallintaminen
* Paikkatietojärjestelmien yhteensovitaminen ja
hyödyntäminen biodiversiteetin mittaamisessa

* Mitattavien biodiversiteetin komponenttien suhde

3 ELIÖLÄJISTON MUUTOKSET JA UHANALÄISET LÄJIT
* Uhanalaisuuden arvioinnin parantaminen
* Avain— ja indikaattorilajien levinneisyys ja runsaus
* Lajinsisäinen perinnöllinen muuntelu osana
biodiversiteettiä

* Elinympäristöjen muutosten populaatioekologiset
vaikutukset

* Ulianalaiset lajit ja niiden ekologiset ominaisuudet
* Eliölajitietokannat ja —rekisterit

4 UHANALÄISET LUONNONTYYPIT JA SUOJELUÄLUEJÄRJESTELMÄN
KEHITTÄMINEN
* Ekosysteemien pirstoutuminen
* Luonnonsuojelullisesti arvokkaat luontotyypit
* Itämeren biodiversiteetti
* Luonnonsuojelubiologia ja rantojen käyttö
* Luonnonalueiden säilyttäminen, hoito ja luonnontilan
palautus

* Suojelutoimien onnistumisen arviointi
* Luonnonaluetietokannat ja —rekisterit

5 LUONNON KESTÄVÄ KÄYTTÖ
* Luonnon käytön vaikutusten mittaaminen
* Luonnon suojelun hyötyjen ja kustannusten taloudelli
nen arviointi

* Biodiversiteetin huomioiminen yhdyskuntasuunnitte—
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lussa
* YVÄ ja biodiversiteetti
* Luonnon käytön ja luonnon suojelun yliteensovittaminen

6 BIODIVERSITEETTI SUHTEESSA LÄINSÄDÄNTÖÖN, HALLINTOON,
YHDYSKUNTÄSUUNNITTELUUN JA OPETUKSEEN

Osaohjelman tulostavoitteisiin kuuluu mm. tiedon tuottaminen
luonnonsuojelulainsäädännön kehittämiseksi, luonnonsuojelun
tavoiteohjelman laatimista varten tarvittavan tiedon kokoa
minen sekä Suomen luonnon monimuotoisuutta ja sen suojelua
koskevan tietouden siirtäminen opetukseen (koulu— ja yli
opisto—opetus, virkamiesten koulutus)

7 KANSAINVÄLISTEN SOPIMUSTEN JA KEHITYSYHTEISTYÖN
EDELLYTTÄMÄ BIODIVERSITEETTITUTKIMUS

Koska kehitysmaiden omat voimavarat täyttää omia kansallisia
biodiversiteetin suojeluvelvoitteitaan ovat usein varsin
rajalliset, LUMO—olijelman seitsemännen osaohjelman tulos—
tavoiteisiin kuuluu mm. tutkimusohjelmassa saavutettujen
tietojen ja tulosten soveltaminen käytäntöön maamme
harjoittaman kehitysyhteistyön yhteydessä.

8 TUTKIMUSOHJELMAN TULOSTEN YHTEENVETO

LUMO—ohjelman tulosten perusteella laaditaan biodiversitee—
tin suojeluun tähtäävä kansallinen biodiversiteettiohjelma,
joka on Suomen vastaus kansainvälisessä biodiversiteetti—
sopimuksessa asetetuille luonnon monimuotoisuuden suojelu—
velvoitteille. Kansallinen biodiversiteettiohjelma sisältää
perustietouden Suomen luonnon monimuotoisuudesta, sen suoje—
lusta, hoidosta ja ekologisesti kestävästä käytöstä.

Tutkimusohjelman tuloksista julkaistaan moniosainen “Suomen
luonnon monimuotoisuus” —raporttisarja, joka koostuu LUMO:on
liittyvien tutkimusten ja raporttien tiivistelmäosista.
Tulokset välitetään myös tiedotusvälineille ja suurelle
yleisölle suunnattuina artikkeleina ja muuna uutisointina.

Lisätietoja: Jukka—Pekka Jäppinen,
vet/luonnonsuojelututkimusyksikkö,puh. 6938 712
Rauno Väisänen,
vet/luonnonsuojelututkimusyksikkö,puli. 6938 705
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PERINNEMAISEMIEN INVENTOINTI JA HOITO

Perinnemaisemilla tarkoitetaan maaseudun perinteisten
maankäyttötapoj en, erityisesti niiton, laidunnuksen,
lehdestyksen ja kaskitalouden muovaamia alueita. Näitä
ovat niityt, kedot, ahot, hakamaat, metsälaitumet ja
kaskimetsät. Niihin on vuosisatojen kuluessa vakiintunut
omaleimainen ja rikas eliölajisto, joka vaatii hoidet
tua, avointa ja valoisaa elinympäristöä.

Perinnemaisemia ylläpitänyt maankäyttö on Suomessa
etenkin sotien jälkeen romahdusmaisesti vähentynyt.
Niittotalous on maastamme jokseenkin loppunut ja rehun
tuotanto siirtynyt pelloille. Myös karjan laidunnus on
suurimmaksi osaksi siirtynyt lannoitetuille kylvönurmil
le tai karja sisäsuojiin. Lannoitteet, rikkakas
vihävitteet ja muut myrkyt ovat nopeuttaneet perinne-
maisemien katoamista. Suuri osa maaseudun biologisesta
ja maisemallisesta monipuolisuudesta on katoamassa.
Tämän seurauksena uhanalaisista lajeistammekin n. 300
lajia (17 %) on perinnebiotooppien eliöitä.

Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän pian ilmes
tyvässä mietinnössä esitetään maamme arvokkaimmat maise
makokonaisuudet ja -nähtävyydet sekä esimerkinomaisesti
myös satakunta perinnemaisema-aluetta. Perinnemaisemien
kartoitus jäi työryhmältä kuitenkin varsin puutteel
liseksi ja työtä jatkaa luonnonsuojelututkimusyksikössä
vuoden 1992 alussa käynnistetty valtakunnallinen perin
nemaisemien inventointi- ja lioitoprojekti.

Viisivuotisen projektin tavoitteena on selvittää perin
ne-maisemien esiintymisen laajuus, tila, suojeluarvot ja
suojelun tavoitteet maassamme sekä kehittää niiden
luokittelua. Laajalla, yhtenäisin menetelmin toteutet
tavalla inventoinnilla pyritään löytämään biologisesti
monimuotoisimmat sekä maisemallisesti ja kulttuurihis
toriallisesti arvokkaimmat perinnemaisema-alueet. Toi
sena päätavoitteena on perinnemaisemien hoitomenetel
mien, niiden tehokkuuden sekä biologisten ja maisemal
listen vaikutusten tutkiminen. Tätä varten käynnistetään
hoitokokeiluj a eri tyyppisillä perinnemaisema-alueilla.

Projekti ei tähtää perinteisen suojeluolijelman valmis- 0
teluun aluerauhoituksineen. Sen sijaan arvokkaimpien
alueiden säilyminen pyritään turvaamaan pääosin maan
omistajille suunnattavan, uuden valtion hoitotukijärjes
telmän puitteissa, Ruotsin mallia oloihimme soveltaen.

Luonnonsuoj elututkimusyksikön tehtäviin kuuluu valtakun
nallisen koordinoinnin, luokittelun ja inventointi- sekä
seurantamenetelmien kehittämisen lisäksi toteuttaa
inventoinnit ja käynnistää hoitokokeiluja Etelä-Suomen
alueella (Turun ja Porin, Uudenmaan, Hämeen ja Keski-
Suomen läänit sekä Kymenlaakso).



21

Projektilla on lisäksi kaksi alueellista keskusta.
Pohjois-Karjalan vyp:in vastuulla on koordinoida inven
toinnit ja lioitokokeilut itäisen Suomen alueella (Mik
kelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänit sekä Etelä-
Karjala) sekä keskittyä erityisesti kaskikulttuuriin
liittyviin perinnemaisemiin ja niiden hoitoon. Oulun
vyp:in vastuulla on koordinoida projektia Vaasan, Oulun
ja Lapin lääneissä sekä paneutua erityisesti kosteiden
ranta- ja tulvaniittyjen luokitteluun sekä hoitoon.

Kesällä 1992 käytettiin inventointeihin projektin puit
teissa 58 henkilötyökuukautta ja kartoitettuja kohteita
kertyi eri puolilta maata noin 1 000 kpl. Inventoinnit
saatiin alulle kaikissa lääneissä, mutta kattavuudeltaan
varsin vaihtelevina. Pisimmällä inventointi on Päijät
Hämeessä, jossa kartoitusta voidaan kesien 1991-92 työn
tuloksena pitää jo kattavana. Inventoinnin pahimpia
puutealueita ovat puolestaan koko maan saaristoalueet,
Kymenlaakso, pääosa Hämeen, Keski-Suomen ja Kuopion
lääneistä, Pohjanmaa ja Lappi. Inventointeja on tarpeen
tehostaa vielä kaikissa lääneissä.

Älustavat inventointitulokset osoittavat, että biologi
sesti arvokkaiden ja perinteisesti hoidettujen perin
nemaisema—alueiden määrä on oletettuakin pienempi.
Erityisesti hoidettuja niittyjä ja ketoja on löytynyt
varsin vähän ja ne ovat yleensä hyvin pienialaisia.
Hoidettuja hakamaita on jäljellä jonkin verran niittyjä
enemmän ja metsälaitumia on paikoitellen vielä melko
runsaastikin. Hyvilläkin laidunalueilla luonnonniittyä
on usein vain pieninä sirpaleina ja pääosa alueesta on
köyhälajista entistä peltoa tai kylvönurmea.

Perinteisenä jatkunut maankäyttö näyttää inventointien
perusteella keskittyvän tietyille, usein melko syrjäi
sille kulmakunnille. Joissakin kunnissa tai kylissä on
laidunnettuja perinnemaisemia vielä lähes joka tilalla,
kun viereisestä kunnasta tai kylästä niitä ei löydy
laisinkaan. Tällaisia keskittymiä löytyy eri puolilta
maata, mm. Lounais-Saaristosta, Paimion ja Someron
seudun j okilaaksoista, Kanta-Hämeestä, Itä-Hämeestä,
Saimaan seuduilta, Ilomantsin ympäristöstä, Vaara-Kai
nuusta, Perämeren rannikolta ja Tornionjokilaaksosta.

Hoitokokeiluja on ehditty aloittaa vasta alun toisel
lakymmenellä eri tyyppisellä alueella eri puolilla
maata. Pisimmällä ollaan Pohjois-Suomessa, missä en
simmäiset hoitokokeet aloitettiin jo edellisena vuonna
ja seurantatutkimuksia on käynnistetty eniten.

Projektin jatkotoimina toteutetaan talvikaudella laaja
perinnemaisemakysely, perustetaan perinnemaisematieto
kanta ja lisätään yhteistyötä eri viranomais- ja vapaa
ehtoisorganisaatioiden kanssa (tätä varten on perustettu
projektin valvontaryhmä, johon kuuluvat tärkeimmät
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yhteistyötahot). Lisäksi suunnitellaan ensi vuoden
inventointiohjelma sekä etsitään uusia hoitokokeilualu
eita tavoitteena alueellinen sekä biotooppi- ja hoitome
netelmäkohtainen edustavuus.

Lisätiedot: Aulikki Alanen, vet/isy, puh. 6938 703
Juha Pykälä, vet/isy, puh. 6938 726

0

0
SOIDEN ENNÄLLISTÄMINEN SEITSEMISEN KANSÄLLISPUISTOSSÄ

Seitsemisen kansallispuisto Kurussa ja Parkanossa ete
lä— ja keskiboreaalisen vyöhykkeen rajoilla on eteläi
sen Suomen luonnonsuojelualueiden lippulaiva: sen
opastus- ja retkeilypalveluita on kehitetty merkittä
vällä huolenpidolla ja rahoituksella, ja siellä käy
myös eniten vierailijoita. Seitsemistä markkinoidaan
usein vanhojen metsien suojelualueena, koska sen alu
eella on Multiharju, Etelä-Suomen upeimpia aarniomet
siä. Kuitenkin 60 % Seitsemisen pinta-alasta on suo—
ta. Valitettavasti tästä alasta noin puolet on oji—
tettu, osittain jo 20— ja 30—luvuilla, mutta pääasi
assa 60- ja 70—luvuilla. Metsähallituksen luonnonsuo
jelun keskusyksikkö ja Länsi-Suomen puistoalue suun
nittelevat ojitetun suoluonnon ennallistamista ja ovat
siksi tilanneet Vesi— ja ympäristöhallituksen luonnon—
suojelututkimusyksiköltä ennallistamissuunnitelman. Q
Muutamassa koliteessa Seitsemisessä on jo aiemmin liar
joiteltu ennallistamista pienessä mittakaavassa. Ojia
on padottu puurakenteisin turvepadoin. Koveronnevan
ennallistamisalalla on lisäksi hakattu jonkin verran
puustoa vanhastaan avoimimmalta kohdalta. Tuloksetovat kuitenkin olleet heikot: suoveden pinta ei mis
sään vaiheessa ole noussut niin korkealle, että ennal—
listamisalueen kasvillisuudessa tapahtuisi muutoksia.

Ennallistamissuunnitelman polijatietoina on käytettyilmakuvia vuosilta 1991, 1963 ja 1930. Lisäksi apunakäytetään metsätalouskarttaa ja Seitsemisen kasvilli
suuskarttaa vuodelta 1988. Näiden avulla selvitetään,
millaista Seitsemisen suoluonto on pääpiirteissään ollut ja miten se on ojituksen jälkeen muuttunut. Lisäksi maastokäynneillä on varmennettu tulkintaa jaselvitetty yksityiskohtia.
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Seitseminen sijaitsee eteläisellä Suomenselällä, joten
sademäärät ja erityisesti lumen määrä ovat melko suu
ria, ja soille tulee keväisin runsaasti sulamisvesiä.
Tästä syystä suot ovat luonnontilaisina olleet kokoon
sa nähden poikkeuksellisen märkiä ja avoimia. Maise
mallisesti ne ovat yhdessä metsien kanssa muodostaneet
mosailkin, jolla on suuri merkitys monien eliöiden
kannalta. Nykyään suurin osa ojitusalueista on melko
hyvin metsittyneitä. Metsittäminen on edistänyt
useimpien 60- ja 70—lukujen ojitusalojen metsitty—
mistä. Joillakin alueilla ojat ovat aikojen kuluessa
kasvaneet umpeen, jolloin suo on alkanut vettyä uudes
taan ja puuston kasvu on hidastunut. Useimmilla alu
eilla kasvu kuitenkin jatkuu edelleen hyvänä, ja puus
to haihduttaa yhä enemmän ja enemmän vettä.

Seitsemiseen suunnitellulla soiden ennallistamisella
tavoitellaan alkuperäisen kaltaista metsän ja avoimen
tai harvapuustoisen suon mosaiikkia. Täysin alkupe
räisen kaltaista kasvillisuutta ei välttämättä pystytä
palauttamaan, eikä se ole tarpeenkaan. Ennallistumi
seen pyritään tukkimalla ojat niin, että varsinkin ke
vättulva jää suolle ja ylläpitää sen vesitaloutta pit
källe kesään. Osalla kohteista harkitaan myös puuston
poistoa, jotta haihdunta pienenisi. Erityistä huomio
ta vaativat ojat, jotka eristävät suon kivennäismaasta
ja siten estävät ravinnepitoisen veden pääsyn suolle.
Ne on saatava tukittua niin hyvin, että kankaiden ki
vennäispitoiset vedet pääsevät virtaamaan esteettä
suolle.

Ennallistamissuunnitelma valmistuu syksyn aikana ja
itse ennallistamista päästäneen toteuttamaan jo ensi
kesänä. Suunnitelman ehdotusten testaamiseksi Seitse
misessä tukitaan ilmeisesti yhden suot ojat jo tänä
syksynä.

Lisätiedot: Hanna Heikkilä, vet/isy, puh. 6939 725
Tapio Lindholm, vet/isy, puh. 6938 713
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EPJMÄÄKÄSITYSTÄ TUTKITTIIN ERÄMESSUILLÄ

Erämaalla on laaja ja moninainen merkityssisältö. Se voi
daan ymmärtää autioksi, ihmiselle lähes elinkelvottomaksi
jää— tai hiekka—aavikoksi, mutta se voi myös olla elämää
pursuava sademetsä tai karu pohjoinen havumetsäkaira. Kä
sitykset erämaasta ovat usein henkilökohtaisia ja täsmen—
tymättömiä. Erämaakäsityksiä tutkittiin Vesi- ja ympäris
töhallituksen osastolla tämän kesän Erämessuilla Riihimä—
ellä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eräretkeilijöiden
käsitystä erämaasta. Kyselyn yhteydessä saatiin myös tie
toja vastaajien asenteista erämaiden suojelua kohtaan.
Erämaakäsitysten tuntemisella on merkitystä, kun pääte
tään siitä minkälaista metsätalous— tai virkistyskäyttöä
erämaa—alueille voidaan sallia. Vaikka erämaita käytet—
täisiinkin rajoitetusti esim. metsätaloustoimintaan, tuli
si erämaisuuden säilyä.

Tutkimus toteutettiin antamalla messuosastolla käyneille
kyselylomake, jonka he täyttivät ja palauttivat saman
tien. Kysely sisälsi 17 kysymyskokonaisuutta, joista yh
dessä arvioitiin 16 valokuvan avulla erilaisten metsiköi—
den erämaisuutta ja soveltuvuutta ulkoilun. Kyselyyn saa
tiin 166 täydellistä vastausta.

Vastanneista 65 % oli miehiä. Suurin osa vastaajajoukosta
oli iältään 20—40 vuotiaita. Vastaajat olivat aktiivisia
ulkoilijoita; valtaosa arvioi käyvänsä luonnossa ulkoile—
massa talvisin vähintään kerran viikossa ja kesäisin
useita kertoja viikossa. Luonnossa käyntien tavallisin—
miksi syiksi valittiin kauniiden maisemien näkeminen,
rauhan ja hiljaisuuden kokeminen, kasvien ja eläinten nä
keminen sekä kunnon kohentaminen. Tärkeimpiä harrastuksia
luontokäynneillä olivat marjastus tai sienestys sekä va—
eltaminen ja samoilu. Vastaajista 91 % koki erittäin tär
keinä perinteiset jokamiehenoikeudet liikkua maastossa,
leiriytyä tilapäisesti sekä marjastaa ja sienestää mak—
sutta.

Vastaajista 70 % arvioi käyneensä alueella, jota pitää
erämaana. Erämaiden suojelu koettiin erittäin tärkeäksi.
90% vastaajista oli sitä mieltä, että erämaiden suojelul—
la on suuri merkitys ja 62 % sitä mieltä, että erämaita
on Suomessa liian vähän. 30 % piti puolestaan erämaiden
määrää riittävänä.

Kyselyssä pyydettiin kuvailemaan erämaiden ominaisuuksia
erilaisin sanoin. Usein toistuvia vastauksia olivat eri—
laiset erämaiden luonnontilaisuutta ilmentävät sanat
esim. tietön, hakkaamaton, asumaton, koskematon jne. Erä—
maiden omakohtaista kokemista kuvattiin mm. seuraavilla
sanoilla: autio, hiljainen, kaunis, ikuinen, erilainen,
vanha ja jylhä.
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Ulkoilua palvelevista varusteista pitkospuut, autiotuvat
ja tulipaikat olivat suurimman osan mielestä erämaihin
soveltuvia. Sen sijaan merkittyjä polkuja, koneella teh
tyjä latuja, lukittuja varaustupia ja vuokrakämppiä, kah
vioita sekä huihtohissejä piti yii puolet vastaajista
erämaihin soveltumattomina ja erämaavaikutelmaa häiritse—
vinä.

Erämaan laajuus on usein liitetty erämaan määritelmään.
Kyselyssä vastaajia pyydettiin olettamaan, että he kulki—
sivat vanhaa metsää kasvan tiettömän alueen halki. Heiltä
kysyttiin, kuinka pitkä alueen halki kulkeva taipaleen
tulisi olla, jotta he käsityksensä mukaan olisivat erä—
maassa. Vastaajista 45 % oli sitä mieltä, että kulkumat—
kan alueen halki-tulisi olla 30 km tai pitempi. 26 % vas—
taajista piti 16 km matkaa riittävänä ja lopuille vastaa—
jista riittävä matka oli 8 km tai vähemmän.

Erämaametsän reunaelitoja tutkittiin kysymällä taimikoiden
ja metsäautoteiden vaikutusta erämaavaikutelmaan. Taimi—
koiden runsasta määrää metsäalueella pidettiin häiritse—
vämpänä kuin sitä että metsäaluetta halkoisivat metsäau—
totiet. Kuitenkin 42 % vastaajista piti taimikoiden run
sasta esiintymistä tai metsäautotietä niin häiritsevänä,
että alue kadotti erämaavaikutelmansa.

Metsänkäsittelyn vaikutusta erämaavaikutelmaan arvioitiin
valokuvien avulla. Kyselyyn kuului 17 valokuvaa erityyp—
pisistä metsistä. Vastaajia pyydettiin kuvittelemaan erä—
retkeä, jonka reitin varrella esiintyvät kuvien esittämät
maisemat. Kuvien esittämien metsien erämaavaikutelmaa ja
soveltuvuutta ulkoiluun arvioitiin asteikolla 0—10. Van
hat ja varttuneet metsät saivat hyvät erämaisuusarviot.
Samoin soita arvostettiin erämaisina alueina. Kuusimetsä
koettiin eri puulajien vanhoista metsiköistä erämaisimpa—
na. Heikoimmat erämaisuusarvosanat saivat avohakkuualaa,
taimikoita ja nuoria metsiä esittävät kuvat. Soveltuvuus
ulkoiluun erosi erämaisuusarviosta erityisesti soiden
osalta. Vaikka soita pidettiin sangen erämaisina, ei nii
tä ilmeisesti heikon kulkukelpoisuuden vuoksi pidetty ui—
koiluun kovinkaan soveliaina. Puulajeista ulkoilun kan
nalta arvostettiin erityisesti koivua.

Erämessujen tutkimus toteutettiin yhteistyössä Metsäntut—
kimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusaseman kanssa. Se täy
dentää laajempaa tutkimuskokonaisuutta: Erämaan käsite,
erämaavaikutelman kokemisen metsälliset edellytykset.

Lisätiedot: Eija Pouta, vet/isy, puh. 6938 702
Heikki Kotiranta, vet/lsy, puh. 6938 704
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JOKIEN VEDEN LAADUN BIOLOGISTEN SEURANTAMENETELMIEN
KEHITTÄMINEN (JOBI-PROJEKTI)

Käytännön tarve biologisten, veden laadun muutoksia
heijastavien seurantamenetelmien kehittämiselle on jo
kivesistöissä suuri. Lukuisten jokiemme veden laatuun
vaikuttavat haitallisesti maa- ja metsätalous, teolli
suus, kaatopaikat sekä vesistörakentaminen. Erityises
ti veden laadun voimakkaat lyhytaikaisvaihtelut vai
keuttavat veden laadun seurantaa ja vesiluontoa muutta—
vien toimenpiteiden vaikutusten arviointia. Vaasan ja
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiireissä onkin aloitettu
yhteistyössä Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen
kanssa jokien veden laadun biologisten seurantamenetel
mien keh±ttämisprojekti (JOBI), jota rahoittaa vuonna
1992 Maj ja Tor Nessiingin säätiö.

Projektin tavoitteena on kehittää laboratorio- ja kent
tämenetelmiä kemikaali- ja happamuuskuormituksen seu
rantaa ja ekologisten vaikutusten arviointia varten.
Tutkimuskoliteina ovat erityisesti koskikivien pinnoilla
kasvavat vesisammaleet ja pyyntiverkkoja kutovat vesi
perhosten toukat. Vesisammalet keräävät tehokkaasti
metalleja versoihinsa. Vesiperhostoukissa puolestaan
liappamuus ja erilaiset ympäristömyrkyt näkyvät selvästi
rakenteellisina muutoksina kiduksissa, ionisäätelystä
vastaavissa elimissä sekä toukkien kutomissa pyyntiver
koissa. Koskista kerättyjen eliönäytteiden, siirtois
tutusten sekä kenttäoloissa tapahtuvien kasvatusten
avulla voidaan luotettavasti arvioida mm. metallikuor
mituksen määrää ja ekologisia vaikutuksia jokiekosys
teemeissä.

Olemassa olevat myrkyllisyystestit ja seurantamenetel
mät eivät sovellu kemikaalien myrkyllisyyden ja ekolo
gisten vaikutusten arviointiin jokivesistöissä. Pro
jektimme keskeisenä tavoitteena onkin kehittää vesiper
hosten laboratoriokasvatukseen perustuva, nopea ja hal
pa, jokivesistöihin soveltuva myrkyllisyyden standardi
testi sekä maastokasvatukseen perustuvia menetelmiä
ympäristömyrkkyjen seurantaan ja vaikutusten arvioin
tiin luonnossa.

Vesisammalkasvustoilla ja niissä asustavilla polijaelä
millä on Pohjanmaan virtavesissä tärkeä ekologinen roo
li. Ne suodattavat vedestä suuria määriä eloperäistä
ainesta ja vähentävät siten merkittävästi alapuolisiin
vesistöihin ja mereen kohdistuvaa ravinnekuormitusta.
Sammalkasvustoissa ja niissä esiintyvien pohjaeläinten
terveydentilassa tapahtuvat muutokset ilmentävät koko
valuma-alueen ekologista toimivuutta ja vaikuttavat
voimakkaasti myös alapuolisten vesien terveydentilaan.

Lisätiedot: Kari-Matti Vuori, Jyväskylän yliopisto, Bio
logian laitos, puh. 941-601211
Sinikka Jokela, Kovy, puh. 968-28 571
Pertti Sevola, Vavy, puh. 961-325 6511
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MUIKKU ITÄISIMMÄLLÄ SUOMENLAHDELLA: KÄSITYS ALUEEN VOI
MAKKAASTA REHEVÖITYMISESTÄ SAI VAHVISTUSTA JA TARKENTUI

Jo perinteeksi muodostunut VYL:n itäisen Suomenlahden
rehevyyttä tutkivan projektin matka Kotkan ja Pietarin
väliselle vesialueelle tehtiin 10.-21.8. tutkimusalus
Muikulla. Venäjän viranomaiset olivat suhtautuneet tut
kimusanomukseemme hyvin myönteisesti ja retki voitiinkin
toteuttaa täysin alkuperäisen suunnitelman mukaan.

VYL:n tutkijoiden lisäksi retkikunnassa oli osanottajia
Kymen ja Mikkelin vesi- ja ympäristöpiireistä, Helsingin
yliopistosta sekä pietarilaisista State Hydrological
Institute’sta ja Voeikov Main Geophysical Oliservato
ry’sta. Yhteistyö tutkijoiden ja laivan miehistön kes
ken sujui mainiosti, vaikka työtaliti oli tiivis ja päi
vät pitkiä.

Muikku on jo kesien 1990 ja -91 retkillä todettu varus
tukseltaan erinomaiseksi rannikkovesien rehevyystutki
muksiin. Aluksen kulkuominaisuudetkin ovat nykyisin
varsin hyvät viime talvena asennettujen vakaajien an
siosta - laboratorion lasitavara alkoi olla vaarassa
vasta tuulen nopeuden ylitettyä 15 m/s.

Tutkimusmatka oli tähänastisista laajin. Retkellä otet
tiin vesinäytteitä 39 havaintopisteeltä ja sediment
tinäytteitä 16 pisteeltä. Lisäksi laivan mittalaitteet
rekisteröivät koko matkan ajan mm. virtauksia, poli
jasedimentin koostumusta sekä kasviplanktonin määrää.
Yhteensä mittauslinjoja kertyi matkan aikana 800 km.

Veden ravinnepitoisuudet ja levämäärät olivat odotetun
suuria Pietarin lähivesillä, Nevan estuaarissa. Retken
yllätys oli se, että huomattavia määriä leviin sitoutu
mattomia “ylimääräisiä” ravinteita analysoitiin vielä
Seiskarin vesiltä 100 km Pietarista länteen.

Selitys outoon tilanteeseen löytynee kesän tuulisesta
säästä. Sekoittuva pintakerros ylsi tällä kertaa enim
millään yli 30 metrin syvyyteen (kesien 1990-91 matkoil
la n. 15 metrin syvyyteen). Kun valaistu kerros puoles
taan rajoittui enimmillään pinnasta 8 metriin, joutuivat
planktonlevät viettämään suuren osan ajastaan pimeässä,
missä yhteyttämistä ei tapahdu. Ravinteiden saatavuus ei
siten ilmeisestikään rajoittanut levien kasvua Suomen
lahden sisäosissa retken aikana.

Tutkimushankkeen painopiste on vähitellen siirtymässä
aineiston keräämisestä sen käsittelyyn ja raporttien
valmisteluun. Kesällä 1993 tehdään vielä myös täydentä
viä kenttätutkimuksia. Koko hankkeen loppuraportti val
mistuu vuoden 1994 loppuun mennessä.

Lisätiedot: Heikki Pitkänen, vet, puh. 4028 247
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KÄÄTOPAIKKAKAASUN HAITTA-AINEET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa jäte
täytöstä haihtuvien haitallisten orgaanisten yhdistei
den esiintymistä Suomessa ja kehittää niiden ympäristö
analytiikkaa. Kohteena oli kuusi etelä-suomalaista kaa
topaikkaa, joista puolet on jo lopetettuja ja puolet
edelleen toiminnassa olevia. Kaikki käytössä olevat
kaatopaikat ovat erilaisessa täyttövaiheessa.

Kohteissa on suoritettu kenttämittauksia esimerkiksi
kannettavalla haitallisten kaasujen mittarilla ja ai
nespesifisillä ilmaisinputkilla. Näillä mittauksilla on
pyritty arvioimaan karkeasti joidenkin yhdisteiden pi
toisuuksia kaasussa. Varsinainen näytteenotto laborato
riomittauksia varten on tapahtunut näytteenottopumpulla
adsorptioputkeen, joka sisältää adsorbenttina joko Te
nax-polymeeriä tai aktiivihiiltä. Änalysointi tapahtui
laboratoriossa kaasukromatografisesti, joko termisellä
tai liuotindesorptiolla. Osa näytteistä analysoitiin
lisäksi massaselektiivisellä detektorilla ja osa var
sinaisella massa-laitteella.

Tutkimuksessa havaitut kloorattujen hiilivetyjen pitoi
suudet olivat korkeampia kuin Suomessa aikaisemmin tut
kitut. Joidenkin haihtuvimpien yhdisteiden keskipitoi
suudet ylittivät ulkomailla havaitut maksimipitoisuudet.
Tämä saattaa johtua näytteenotto- ja analysointimenetel
mien kehittymisestä. Työsuojelunormeja ylitettiin joi
denkin yhdisteiden osalta, mutta laimentuessaan ilmaan
yhdisteiden myrkyllisyysvaikutus myös laimenee. Var
sinkin freonien pitoisuudet ovat kaikkien pitoisuusra
jasuositusten alapuolella, mutta ne eivät olekaan vaa
rallisia ihmiselle vaan ilmakehälle. Myöskin kaasun si
sältämät hiilitetrakloridi ja l,l,l-trikloorietaani ovat
otsonikerrosta vaarantavia yhdisteitä, joiden käyttöä on
jo nyt rajoitettu.

Vaikka kaatopaikkakaasun haitallisten komponenttien
pitoisuudet eivät olekaan kovin suuret eivätkä laimen
tuessaan ilmassa kovinkaan vaarallisia ihmiselle niin
niiden vaikutus ilmakehään on otettava huomioon. Myöskin
kaasun pääkomponentit, metaani ja hiilidioksidi, ovat Qkasvihuoneilmiötä aiheuttavia yhdisteitä. Yhden me
taanimolekyylin vaikutus ilmakehään on todettu olevan
jopa nelinkertainen verrattuna hiilidioksidimolekyyliin.
Tästä syystä olisi kiinnitettävä entistä runsaammin
huomiota kaatopaikkakaasuun ja edistettävä sen hyöty-
käyttöä.

Projektin loppuraportti valmistuu tämän syksyn aikana.

Lisätietoja: Kirsti Kalevi, ttt, puh. 5089 436
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HYDROLOGIÄN TOIMISTON VÄLOKUVÄKOKOELMÄ

Hydrologian toimistolla on hallussaan laaja valokuva-
kokoelma. Sen tarkkaa kokoa on vaikea arvioida, mutta se
käsittää ainakin n. 3000 - 4000 vanhaa valokuvaa. Eniten
kuvia on tämän vuosisadan alkupuolelta, etenkin 1910—
luvulta. Myös alkuperäiset negatiivit ovat säilyneet
paperivedosten ohella. Valokuvat muodostavat poikkeuk
sellisen laajan kokoelman maisemakuvia; dokumentoituna
on vesistöjen lisäksi mm. tehtaita, voimaloita ja kau
punkeja. Kosket, uitot ja höyrylaivat ovat mukana näissä
vuosisadan alun kuvissa. Valokuvista löytää muistoja
sellaisesta Suomesta, jota ei enää ole. Pelkän esteetti
sen arvon lisäksi kuvat ovatkin arvokkaita dokumentteja,
sillä suurimmassa osassa kuvista on säilynyt tarkat tie
dot siitä, koska ja mistä ne on otettu. Lisäksi kokoel
massa on kuvia, jotka valottavat hydrologian toimiston
historiaa, työtapoja ja laitteistoa.

Valokuvakokoelma on pitkään ollut huonossa järjestykses
sä ja huonosti säilytetty. Nyt meneillään olevan arkis
toinnin tarkoitus onkin kahtalainen: oikein käsiteltyinä
historiallisesti arvokkaat kuvat säilyvät pitempään ja
systemaattisesti järjestetystä arkistosta löytyy helpos
ti kulloinkin tarvittavat kuvat. Valokuvat on päätetty
arkistoida seuraavan jaotuksen mukaan:
1 kuvat vesistöalueittain,
2 henkilö-, toimisto- ja työkuvat,
3 laitteisto- ja karttakuvat,
4 sekalaiset ja tunnistamattomat kuvat.

Kuva 1. 4.41:3 Halin rautatiesilta, koekuormitus
27.8.1911, kuvaaja tuntematon.
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Suurin osa kuvista voidaan sijoittaa ensimmäiseen ryh
mään eli vesistöalueittain jaettuihin kuviin. Tällöin
tunnistetiedon, signumin, pohjana on pääsääntöisesti
toisen jakovaiheen vesistöaluenumero. Omassa ryhmässään
kuvat ovat satunnaisessa järjestyksessä juoksevan nume
ron mukaan, jolloin uusia kuvia voi liittää mukaan.
Muissa ryhmissä signumin pohjana voidaan käyttää mm.
kirjaintunnuksia esim. toisessa ryhmässä HTT, kolman
nessa LK ja neljännessä ST. Paperikuva ja sen negatiivi
löytyvät saman signumin alta esimerkiksi seuraavasti:
35.31:1 Näsijärvi, Pyynikin vesitornista luoteeseen.

Lokakuu 1930.
negatiivi: lasi 10 x 15

35.31:2 Näsijärvi, Pyynikin vesitornista pohjoiseen.
Lokakuu 1930
negatiivi: lasi 10 x 15

Haettaessa kuvaa Näsijärvestä voidaan hakutietoina
käyttää mm. vesistöaluenumeroa tai hakusanaa Näsijärvi
ja haun tuloksena saadaan tietoon signum 35.31:1 ja
35.31:2.

Tiedot valokuvista on tarkoitus tallentaa mikrolle,
jolloin valokuvien etsiminen ja käyttö on helppoa. Työtä
jatkettaessa tarvitaan mikro-ohjelmisto, joka soveltuu
valokuva-arkiston tallentamiseen. Lisäselvityksiä pitää
tehdä myös mahdollisuudesta tallentaa kuvat ja arkisto-
tiedot optiselle levylle,jolloin kuvaruutunäyttöön saa
daan välittömästi myös haettu kuva, ainakin Norjassa
NVE:ssä on näin menetelty.

Työn nykyvaiheessa tärkeintä olisi tallentaa käsikortis
tolla olevat tiedot mikrolle ja järjestää myös se osa
aineistoa, jota ei ole karkeaa ryhmäjakoa lukuunottamat
ta järjestetty vielä lainkaan. Lähes kokonaan käsittele
mättä on summittaisen arvion mukaan 1/4 valokuvista ja
negatiiveistä. Uudemmalle kuva-aineistolle ei ole vielä
tehty mitään ja sen laajuutta on vaikea arvioida, koska
suurin osa kuvista on kuvaajien omissa arkistoissa.

Keskeneräisen valokuva-arkiston käyttö on hankalaa ja
siksi työ tulisikin saattaa valmiiksi mahdollisimman
nopeasti. Tähän asti valokuva-arkiston järjestämisestä
ja uuden hakusysteemin luomisesta on vastannut histo
rian opiskelija Maija Innola, joka on kesän työsken
nellyt hydrologian toimistossa valtion korkeakoulu
opiskelijoille järjestämän harjoittelun rahoituksella.
Työn jatkorahoitus on kokonaan avoin, mutta toivotta
vasti työtä ei tarvitse jättää kesken.

Lisätiedot: Raija Leppäjärvi, hyt, puh. 1929 578
Jukka Järvinen, hyt, puh. 1929 556
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PORVOON EDUSTAN MERIÄLUEEN MERIVEDEN VAIKUTUKSISTA SUM
PUTETTUJEN JA LUONNONKÄLOJEN ELINTOIMINTOIHIN

Helsingin vesi- ja ympäristöpiirissä on tutkittu kalojen
elintoimintoja sekä vierasainekertymiä Porvoon edustan
merialueella, jota kuormittavat Porvoon ja Porvoon maa
laiskunnan asutuksen ja teollisuuden jätevedet. Lisä
kuormitusta tuovat myös Porvoonjoki ja Mäntsälänjoki.

Tutkimuksessa selvitettiin Porvoon edustan merialueella
toukokuussa 1989 sumputettujen 2-vuotisten merilohien
elintoimintoja ja vierasainekertymiä ja verrattiin niitä
Pellingin itäpuolella sumputettuihin kaloihin. Lisäksi
tutkittiin samoilta alueilta syyskuussa 1989 ja touko
kuussa 1990 pyydettyjen haukien elintoimintoja ja kerty
miä.

Merilohia sumputettiin Pellingin itäpuolella, Kartanon
lahdella, Nesteen Sköldvikin alueella öljynjalostamon
edustalla ja merivesitunnelin suulla, Svartbäckinselän
eteläosassa sekä Orrenkylänselällä. Haikonselällä sumpu
tus ei onnistunut eikä sieltä saatu näytteitä. Sumpu
tusajat olivat 2 ja 4 viikkoa. Kahden viikon jälkeen
näytteet otettiin vain merivesitunnelin suulla ja Pel
lingissä sumputetuista kaloista.

Haukia saatiin syyskuussa 1989 Haikonselältä sekä Emäsa
lon itä- ja länsipuolelta. Toukokuussa 1990 haukia saa
tiin Pellingin itäpuolelta, Emäsalon itäpuolelta ja
Haikonselältä.

Pellingissä sumputettuihin kaloihin verrattuina kalojen
elintoiminnat olivat muuttuneet eniten merivesitunnelin
suulla, Svartbäckinselällä ja öljysatamassa sumputetuil
la kaloilla. Näillä kaloilla myös mitattujen vierasai
neiden kertymät olivat suurimmat. Näytteistä analysoi
tim kokonais-, alifaattiset ja polyaromaattiset huili
vedyt, ftalaatit, haihtuvat kloorihuilivedyt, kloori
fenolit ja hartsihapot. Kalojen vesi- ja ionitasapainon
säätely oli muuttunut samoin maksan toiminta. Maksan
toimintamuutokset näkyivät entsyymi-, rasva- ja hormoni
aineenvaihdunnan muutoksina sekä juuri vierasaineiden
kertyminä.

Haikonselältä pyydettyjen haukien elintoiminnat poikke
sivat molempina vuosina muilta alueilta. pyydettyjen
kalojen elintoiminnoista. Muutokset näkyivät kalojen
vesi- ja ionitasapainon säätelyssä, hormoniaineenvaili
dunnassa ja maksan entsyymiaktiivisuuksissa. Vuonna 1989
Emäsalon itä- ja länsipuolelta pyydettyjen kalojen elin
toiminnoissa ei ollut sanottavia eroja. Vuonna 1990
Emäsalon itäpuolelta pyydettyjen haukien elintoiminnois
sa havaittiin joitakin muutoksia verrattuna Pellingistä
pyydettyihin kaloihin. Muutoksia näkyi lähinnä haukien
vesitasapainon säätelyssä ja maksan toiminnassa. Nämä
muutokset liittyvät todennäköisesti hartsihappoihin,
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joita oli runsaasti Emäsalon itäpuolen haukien sappines
tenäytteissä. Vuonna 1989 mitatut vierasaineiden pitoi
suudet eivät poikenneet eri alueiden kaloissa merkittä
västi.

Vierasaineiden aiheuttamien muutosten merkitys kaloihin
ja kalakantoihin tunnetaan vielä puutteellisesti. Kalo
jen elintoiminnot vaihtelevat normaalisti mm. vuodenajan
mukaan ja eri kalalajeilla aineenvaihdunta-aktiivisuus
on erilainen. Parhaillaan vesi- ja ympäristöhallitukses
sa on meneillään eri kalalajien normaaleja vuotuisia
elintoimintoj a selvittävä tutkimus. Tutkimustulosten
avulla voidaan paremmin tulkita tämänkaltaisten tutki
musten tuloksia. Tietoa tarvitaan vielä runsaasti muu
tosten merkitysten ja todellisten vaikutusten arvioimis
ta varten.

Kaloista tehdyt vierasainemääritykset valittiin merialu
een kuormitustietojen sekä aikaisempien tutkimustulosten
perusteella. Yllättävää tuloksissa oli etenkin hartsi
happojen korkea määrä sekä kalojen lihaksissa että sap
pinesteessä. Mitatut pitoisuudet vastaavat puunjalostus-
tehtaiden alapuolisissa vesissä altistettujen kalojen
pitoisuuksia. Mahdollinen lähde hartsihapoille voi olla
Tolkkisissa toimineen sellutehtaan toiminnan aikana
pohjalle kertyneet lietteet. Nyt mitattujen vierasainei
den pitoisuuksista ihmisravinnossa ei ole Suomessa suo
situsarvoj a.

Parhaillaan ollaan uusimassa Porvoon edustan kuormitta
jien velvoitteina tehtävien tarkkailujen ohjelmia. Tark
kailussa on tarkoitus nykyistä enemmän kiinnittää huo
miota haitallisten aineiden esiintymiseen sekä vaikutuk
sun eliöstössä ja pohjasedimentissä.

Lisätiedot: Tarja Nakari, vet, puh. 5089 470
Leena Villa, Hevy, puh. 5089 250
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TAPAHTUMIA

LUMILISENSIÄÄTISTÄ HBV-TOHTORI

Fil, lis. Bertel Vehviläinen väitteli 2.6.1992 otsikol
la “Snow cover modeis in operational watershed forecast
ing”. Runsaan vuosikymmenen käytännön kokemus sekä jouk
ko teoreettisia lisätarkasteluita oli tiivistetty 112-
sivuiseen muotoon. Kirjan sisältöä on väittelijä jo
aiemmin Tiedonvirrassa kuvannut, joten seuraavassa enää
muutama kysymys hänelle.

1. Mitä arvelet, kuinka paljon nykyistä parempia tulva-
ennusteita laaditaan silloin, kun olet eläkkeellelähtö
iässä (eli noin vuonna 2015) ?

“Ennusteiden parantumista on vaikea arvioida numeroin,
mutta ne alueet, joiden kehitys voinee parantaa tulva-
ennusteita, ovat sääennusteiden tarkentuminen parempien
ilmastomallien avulla, satelliittien käyttö esim, lumi
peitteen laajuuden arvioimiseen varsinkin loppukeväällä
ja automaattisten vedenkorkeus- ja virtaama-asemien li
sääntyvä käyttö ja käyttövarmuus. Suurimmat virheet tul
vaennusteissa tehdään useimmiten sadetilanteessa, koska
sade—ennusteet ovat riittävän tarkkoja vain 1—3 vuoro
kautta eteenpäin.”

2. Epäonnistunein/onnistunein käytännön ennustetilanne
vuosien varrelta.

“Parhaiten nämä tilanteet ovat jääneet muistiin ennuste-
mallien käytön alkuajoilta. Keväällä 1981, jolloin hyd
rologian toimistossa tehtiin ensi kerran ennuste nyt
käytössä olevalla mallityypillä Kalajoen Hautaperän
tekojärvelle, kaikki sujui hienosti. Lämpötilaennuste
oli lähes asteelleen oikein koko kymmenen vuorokauden
ennustejakson ajan ja tulovirtaamaennuste oli kohdal
laan. Ennusteen onnistumista auttoi pysyvä korkeapaine
tilanne, jolloin sadetta ei saatu ennustejaksolla lain
kaan.

Seuraava kevät 1982 kulki sitten aivan toisin. Keväällä
juuri tulvahuipun aikaan Kalajoella kuten koko Pohjan
maalla satoi yli 50 mm vettä ja sade- sekä virtaamaen
nusteet aliarvioivat vesimääriä reippaasti. Tulvan ta
kia mm. Hituran kaivos täyttyi Kalajoella. Tämän jäi-
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keen onnistuneita tai epäonnistuneita ennusteita on
tullut työn luonteenkin huomioon ottaen tasaisesti li
sää. Lyhyesti sanottuna: lumen sulamisesta johtuvien
tulvien ennustaminen onnistuu yleensä hyvin, mutta sade
tulvien kanssa on vaikeuksia. Niitä ei juuri voi ennus
taa riittävän ajoissa, jotta säännöstelyllä voitaisiin
torjua tulva.”

3. Vaikutelma vastaväittäjästä.

“Vastaväittäjä prof. Sten Bergström on meillä käytettä
vän liydrologisen mallin (HBV) isä. Hän aloitti mallin
kehitystyön Ruotsissa jo vuonna 1972. Sen jälkeen malli-
tyyppiä on käytetty laajasti Norjassa ja Suomessa sekä
muuallakin maailmassa. Nykyään mallisovellutuksia on yli Qsata. Vastaväittäjä tunsi väitöskirjan aiheen ja alueen
hyvin perusteellisesti, mikä loi paineita väitöksen puo
lustamista ajatellen. Toisaalta vastaväittäjän kysymyk
set olivat oikein suunnatut ja siinä mielessä heippoja
vastata.”

4. Suomi maana tulvaennustajan näkökulmasta.

“Suomessa tulvii usemmiten keväällä lumen sulamisen ai
kaan. Vesistöalueella oleva lumivarasto parantaa tulva-
ennusteiden tarkkuutta, kun suurin osa tulvan vesimää—
rästä on tiedossa etukäteen. Tulvan ennustaminen on si
ten lumen sulannan laskentaa ja ennustamista ja sen
onnistumisen määrää paljolti lämpötilaennusteen onnistu
minen. Lämpötilaennusteet taas onnistuvat paremmin kuin
sade-ennusteet. Kesä- ja syystulvat, jotka aiheutuvat
vain sateista, ovat vaikeampia ennustaa. Mutta koska
sadannan rankkuus ja vailitelu ei Suomessa ole mitenkään
huippuluokkaa, ei sateesta aiheutuvien tulvien ennusta
minen ole sinänsä vaikeampaa meillä kuin muualla maail
massa.”

Lisätiedot: Esko Kuusisto, hyt, puh. 1929 565
Bertel Vehviläinen, hyt, puh. 1929 581 Q
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POH3OISMAINEN TYPENPOISTOSEMINÄÄRI

Syyskuussa pidettiin pohjoismaisen vesiryhmän järjestämä
yhdyskuntien jätevesien typenpoistoa koskeva seminaari
Kööpenhaminassa. Seminaari oli viimeinen vesiryhmän
aiheeseen liittyvä seminaari ja siinä koottiin yhteen
uusin pohjoismainen tieto. Äihepiireinä olivat mm:

- typenpoistoa koskeva tilanne eri pohjoismaissa
— vanhojen biosuotimien käyttö laajennettaessa laitosta

typenpoistolla
- uudet biofilmimenetelmät
- fysikaalis-kemialliset menetelmät
- denitrifikaation hiililähteet
- ohjaus ja säätö ja prosessin optimointi

Kaksipäiväisen seminaarin 23 luentoa oli kuuntelemassa
n. 150 tutkijaa, suunnittelijaa, viranomaista ja käyt
täj ää.

Erityisen kiinnostavia olivat norjalaiset esitykset
uusista biofilmimenetelmistä: Näillä on voitu puolitek
nisessä mitassa saavuttaa yli 80 prosentin typenpoisto
aste 3 - 4 tunnin kokonaisviipymällä 8 - 10 asteen läm
pötilassa. Konservatiiviseen mitoitukseen verrattuna
päästäisiin neljäsosalla allastilavuutta hyviin tulok
siin.

Eri pohjoismaat lähestyvät typenpoistoa varsin eri ta
valla, mikä johtuu erilaisesta traditiosta ja jo
olemassa olevista laitoksista: Ruotsissa on jo kaikilla
yhdyskunnilla biologis-kemialliset puhdistamot - ja
niiden laajentamiseksi typenpoistolla käytetään vanhaa
laitosta mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Tanskassa
oli kolme vuotta sitten hyvin vähän laitoksia ja siellä
on voitu lähteä liikkeelle tavallaan nolla-tilasta.
Kolmen vuoden aikana sinne tullaan rakentamaan n. 160
typenpoistolaitosta; tällä hetkellä niitä on valmiina
satakunta. Suurin osa on Tanskassa kehitelty Bio-denitro
tai Bio-denipho-prosesseja. Norjassa on eniten
kemiallisia puhdistamoita ja siellä mielenkiinto on
kohdistunut erityisen kompakteihin laitoksiin.

Tutkimuksessa Norjassa tullaan edelleen jatkamaan luo
filmiprosessien kehittelyä. Ruotsissa on käynnistynyt
SKÄRV-ohjelma, jonka puitteissa tutkitaan mm. nitrifi
kaation estymistä, ilokaasun muodostusta ja laitosten
mitoitusperusteita. Lisäksi kehitellään laitosten oli
jaust, uusia puhdistusmenetelmiä sekä tutkitaan proses
sin mikrobiologiaa n. 40 miljoonan kruunun budjetilla
seitsemän seuraavan vuoden aikana.

Tanskassa ei tällä hetkellä ole tiedossa jatkoa juuri
päättyneelle kunnallisia j ätevesilaitoksia koskevalle
tutkimus- ja kehitysohjelmalle.
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Seminaarin alustuksista kootaan julkaisu, joka ilmestyy
pohjoismaisen ministerineuvoston julkaiusarjassa.

Lisätiedot: Matti Valve, ttt, puh. 4028 253
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POHJOISMAISET VESIENNÄTYKSET

Ruotsin ilmatieteellis-liydrologisen laitoksen (SMHI)
aloitteesta ryhdyttiin viime vuonna keräämään yhteen
erilaisia vesiennätyksiä Pohjoismaista. Ennätysten
aihepiiri oli hyvin pyöreästi määritelty. Kaksi kes
keisintä teemaa olivat kuitenkin vesimaantieteelliset
ennätykset sekä hydrologisten muuttujien ääriarvot.

Torbjörn Lindkvistin 29.7.1992 lähettämässä listassa on
toistaiseksi kirjattuna noin sata ennätystä. Saamme mm.
tietää, että Norjan korkein putous on Mardalsfoss
(300 m) ja syvin järvi Hornindalsvatn (514 m). Suurin
havaintosarjoihin sisältyvä virtaama on Suomessa
4 824 m3/s (Kemijoki), Ruotsissa 3 667 m3/s (Tornion-
joki) ja Norjassa 3 840 m3/s (Teno). Rajajokemme ovat
siten tulviltaan naapurimaittemme ykkösiä.

Pääosa tähän mennessä kirjatuista ennätyksistä on Ruot
sista ja Norjasta. Suomi on mukana vasta kolmellatoista
ennätyksellä, Tanska ja Islanti eivät lainkaan. Melko
pienellä vaivalla keskeiset ennätykset varmasti saatai
siin kaikista maista kerätyksi. cD
Aikomuksena on paneutua aiheeseen ainakin sen verran,
että saadaan viitisenkymmentä suomalaisennätystä tie
dostoon mukaan. Soveliaita ja kiinnostavia ennätyksiä
löytyisi varmasti myös esim. veden laadun ja vesistön
biologian puolelta. Niiden osalta olisi mukava saada
palautetta!

Lisätietoja: Esko Kuusisto, hyt, puh. 1929 565

00
00
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KANSAINVÄLINEN P0HJÄVESIKONFERENSSI

Vesi- ja ympäristöhallitus järjestää yhdessä Ympäristö-
ministeriön, Suomen Akatemian IHP-toimikunnan ja Inter
national Ässociation of Hydrological Sciences:n kanssa
kansainvälisen pohj avesien likaantumista käsittelevän
konferenssin

?TFuture Groundwater Resources at Risk” (FGR 94)
Helsingissä 13.-16.6.1994.

Konferenssin pääaiheet ovat:
* Risks for groundwater
* Subsurface system inventories
* Groundwater monitoring
* Pliysical and chemical processes
* Rehabilitation of polluted aquifers
* Regulatory issues
* Case studies
* Special needs of developing countries.

Tärkeät päivämäärät:
28.2.1993 mennessä esitelmien ja postereiden

englanninkieliset 1-2 sivua pitkät
abstraktit sihteerille

31.5.1993 mennessä ilmoitetaan hyväksymises
tä

30.9.1993 mennessä lopulliset paperit sili
teerille

Esitelmät julkaistaan IAHS:n sarjassa ja jaetaan konfe
renssissa osanottajille.

Konferenssiesitteitä ja lisätietoja:
Tuulikki Suokko (sihteeri FGR 94)
Vesi- ja ympäristöhallitus /ttt
PL 250
00101 Helsinki
puh. 90- 4028 258

Jouko Soveri (puh.joht. FGR 94)
Vesi- ja ympäristöhallitus
PL 250
00101 Helsinki
puh. 90- 731 4418
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VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLITUS JÄRJESTÄÄ YHDESSÄ GEOLOGIAN
TUTKIMUSKESKUKSEN KANSSA YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAÄRIN

Geologian tutkimuskeskuksella ja Vesi- ja ympäristöhal
lituksella on yhteistyösopimus 16.1.1980 lähtien. GTK ja
VYH järjestävät yhdessä ympäristötutkimusseminaarin. Se
minaaris sa esitellään Ympäristömini steriön tutkimuk
selle asettamia odotuksia sekä VYH:n ja GTK:n olemassa
olevaa perustietoa, tutkimusmenetelmiä ja -sovellutuk
sia.

Ympäristötutkimusseminaari järjestetään GTK: n audito
riossa 18.11.1992 alkaen klo. 8.30. Tilaisuuteen tarvi
taan ennakkoilmottautuminen.

Lisätiedot: Risto Lemmelä, hyt, puh. 1929 547
Taina Nysn, ttt, puh. 4028 259
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutki
muksen päätulokset mahdollisimman selkeässä muodossa,
tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös alkupe
räisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen ra
kenne on: otsake (ISOILLÄ KIRJÄSIMILLA, iskevä, lyhyt),
selosteteksti, lisätietojen saanti (=Lisätiedot: Henki
lön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjalli
suusviitteet (=järjestysnumero, tekijä, viitekirjoi
tuksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjes
tysnumeroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selos
teet ja uutiset laaditaan WP 5.0:lla (tekstityyppi:
courier), pohjalle tiedonvirta.w50, joka löytyy viral
listen pohjien joukosta (PF3, F19). Pohjaan on valmiik
si olijelmoitu marginaalit, rivitiheys, ja kirjallisuus
viitteen tekstikoko, asetuksineen. (PF4 painetaan kaksi
kertaa, nuoli alas. Näin päästään näytön loppuun ja
aloitetaan kirjallisuusluettelon kirjoitus. Äsetukset
näin ollen ovat säilyneet). Artikkelit lähetetään tu
lostimeen LÄSERR500, tai kirjeenä Terttu Halmeelle.
Selosteen enimmäispituus on 1 sivu, kuvineen ja taulu
koineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja ym
päristöliallinnon yksiköistä lylienteitä seuraavasti:

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5.,
15.9., 30.11. Vesi- ja ympäristöliallituksen sarjoissa
julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista jä
tetään seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun
alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun toimitukselle.

VYH = vesi- ja ympristöhallinto

tai -hallitus

VE = veslstöosasto

vöt = vesistötolmisto

rat = rakennustoimisto

VY = vesien- ja ympäristönsuojelu—

osasto

vyt = vesien- ja ympäristönsuojelu—

toimisto

knt kuntatoimisto

tet = teollisuustoimisto

kat = katselmustoimisto

kem = kemikaaliyksikkö

YO = Yleinen osasto

oit = oikeustoimisto

hat = hallintotojeisto

tat = taloustoimisto

tht = tietohallintotoimjsto

sus = suunnittelusihteeristö

VYL = vesien- ja ympäristön-

tutkimuslaitos

hyt = hyörologian toimisto

vet = vesi- ja ympäristön

tutkimustoimisto

ttt teknillinen tutkimustoimisto

lab tutkimuslaboratorio

Hevy = Helsingin vesi- ja

ympäristöpiiri

Tuvy = Turun vyp

Tavy = Tampereen vyp

Kyvy = Kymen vyp

Mivy = Mikkelin vyp

Kuvy = Kuopion vyp

PKvy = Pohjois-Karjalan vyp

Vavy = Vaasan vyp

KSvy = Keski-Suomen vyp

Kovy = Kokkolan vyp

Ouvy = Oulun vyp

Kavy = Kainuun vyp

Lavy = Lapin vyp
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SUOMALAINEN ILMÄKEHÄNMUUTOSTEN TUTKIMUSOHJELMÄ (SILMU)
PUOLESSÄVÄLISSÄ

Kansainvälisen tiedeyhteisön piirissä vallitsee pitkälle-
menevä yksimielisyys siitä, että ihmisen aiheuttamat
muutokset ilmakeliän koostumuksessa voivat johtaa laajoi
hin ilmastomuutoksiin, joiden vaikutuksista luontoon ja
ihmisen toimeentulon edellytyksiin eri osissa maapalloa
ei ole täyttä selvyyttä. Ilmastomuutoksen torjumisen ja
siihen sopeutumiseen tähtäävien toimenpiteiden pohjaksi
tarvitaan luotettavaa tietoa ilmastomuutoksen syistä ja
seurauksista. Vuonna 1990 perustetun kuusivuotiseksi
suunnitellun SILMU-ohjelman tavoitteena on tuottaa tätä
tietoa Suomessa tehtävien päätösten perustaksi.

SILMU-ohj elman painopistealueet ovat ilmastomuutoksen
voimakkuuden arvioiminen, ilmastomuutosten vaikutukset
suomalaisissa ekosysteemeissä sekä sopeutumis- ja tor
juntastrategioiden tutkiminen. Ohjelma on jaettu neljään
painopistealueiden mukaiseen osaohjelmaan. Ilmakehän
tutkimukseen paneutuvassa ILMÄ-SILMU5sa tutkitaan kuinka
ilmasto on muuttunut, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet
muutoksiin ja kuinka ilmaston oletetaan Suomessa muut
tuvan. MÄÄEKOSYSTEEMIT-osaohjelman tavoitteena on sel
vittää mm. muuttuvan ilmaston vaikutuksia luontoon,
metsien rakenteeseen ja toimintaan sekä maatalouden
edellytyksiin Suomessa. VESI-SILMUssa tutkitaan pitkäai
kaisen ilmastomuutoksen vaikutuksia mm. veden kiertoon,
järvien ekologiaan, huilitalouteen sekä ravinteiden
huuhtoutumiseen ja kiertoon. Ihmisen toimintaan kohdis
tuvissa tutkimuksissa selvitetään mm. ilmastomuutoksen
taloudellisia seurauksia sekä vaikutuksia elinkeinora
kenteeseen, liikenteeseen ja yhteiskuntaan.

SILMUa johtaa projektipäällikkö Markku Kannisen lisäksi
kullekin SILMUn osaolijelmalle nimetyt johtaja ja koor
dinaattori, jotka ovat kyseisen osaolijelman tutkijoita.
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksella on VESI-osaoh
jelman johto- ja koordinaatiovastuu CL. Kauppi ja J.
Kämäri).

SILMU-tutkimusolijelma on nyt puolivälissä ja tutkijoilla
on esittää ensimmäisiä arvioita tulevasta kehityksestä
Suomessa. Nämä arviot on koottu kahteen väliraporttiin,
joista toinen on tutkijoiden laatima yleistajuinen yh
teenveto ilmakehänmuutosten peruskysymyksistä Suomessa
ja toinen kooste ohjelmaan liittyvien tutkimushankkeiden
väliraporteista sekä suomeksi että englanniksi.
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SIIMUn rahoitus on ohjattu Suomen Akatemian kautta,
missä hankkeiden tieteellisyyttä alunperin arvioi Akate
mian toimikunnat. Vuonna 1992 Suomen Akatemia toteutti
SILMU-ohjelman väliarvioinnin kutsumalla tätä tarkoitus
ta varten Suomeen kansainvälisen arvioitiryhmän, jonka
puheenjohtajana toimi prof. Jorma Routti SITRÄsta. Muina
jäseninä oli prof. Leen Hordijk Hollannista ja prof.
Manfred Lange Ärktisesta keskuksesta. Väliarvioinnin
tarkoituksena oli kriittisesti arvioida käynnissä olevaa
tutkimusta ja tarjota ehdotuksia tutkimuksen uudelleen
suuntaamiseksi SILMUn toiselle puoliskolle vuosiksi
1993-1995. Ärvioitiryhmän raportissa on otettu kantaa
koko ohjelman ja eri osaohjelmien suoritustasoon, yh
teistyöhön, tulosten yhdentämiseen ja yhteyksiin päätök
sentekoa koskeviin tavoitteisiin.

Kokonaisuutena kansainvälinen arviointiryhmä piti SILMUa
korkeatasoisena ja merkittävänä ohjelmana. Arvostelua
saivat erityisesti ILMÄ-osaohjelman yhteistyö ja koor
dinaatio sekä ihmisen toimintaa käsittelevä osaohjelma
kokonaisuudessaan. Ihmisen toimintaan liittyviä toimen
pide- ja sopeutumisstrategioita ehdotettiin käsiteltä
väksi uudessa perustettavassa tiedon kokoamis- ja arvi
ointiprojektissa. SILMUn tämän hetkistä integrointia ja
tutkimustiedon arviointia pidettiin lähes olemattomana.
Ympäristövaikutuksien tutkimusta SILMUssa pidettiin
pääosin korkeatasoisena ja oleellisiin kysymyksiin pa
neutuvana.

SILMUn vuosia 1993-1995 koskevien tutkimusmäärärahojen
haku oli syksyllä 1992 arviointiraportin julkistuksen
jälkeen. Tällä kertaa ehdotettujen hankkeiden tieteelli
syyttä ja oleellisuutta SILMUn tavoitteiden kannalta
arvioivat ulkomaiset asiantuntijat. Jatkossa tutkimuksen
pääpainon tulisi olla aiempaa selvemmin soveltavassa ja
ilmastomuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumiseen täh
täävän päätöksenteon kannalta oleellisissa selvityksis
sä. 0

Juha Kämäri

0
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VESI-SILMUSSÄ MUOTOUTUNUT KUVA ILMÄSTONMUUTOSTEN VAIKU
TUKSISTA VESISTÖIHIN

VESI-SILMUssa on tutkittu mahdollisten ilmastonmuutosten
vaikutuksia valuma-alueiden ja vesistöjen hydrologiaan,
ravinteiden ja orgaanisen aineen huuhtoutumiin sekä
vesistöjen veden laatuun ja ekologiaan. Pitkät hydrolo
giset havaintosarjat ovat mahdollistaneet jo tapahtunei
den muutosten analysoinnin. Myös paleolimnologian kei
noin on pyritty jäljittämään ilmaston ja vesistöjen
tilan välisiä yhteyksiä. Keskeinen rooli on matemaat
tisten mallien käytöllä, samoin kokeellisella tutkimuk
sella. On ilmeistä, että lämpötilan ja sadannan muuttu
misen suora vaikutus itse vesistöihin on vähäisempi kuin
valuma-alueella tapahtuvien muutosten välillinen vaiku
tus. Siksi VESI-SILMUn keskeisenä ajatuksena tarkas
tella vesistöä ja sen valuma-aluetta kokonaisuutena.
Tämä merkitsee myös sitä, että VESI-SILMU:n tulokset
ovat suuresti riippuvaisia SILMUn muiden osaohjelmien
tuloksista. Suomen metsissä ja pelloilla tapahtuvat
muutokset heijastuvat vääjäämättä myös vesistöihimme.

Keskeiset ja yleisimmät muutosilmiöt Suomen vesistöissä
ovat rehevöityminen ja happamoituminen. Ilmastolla on
vaikutusta kumpaankin. VESI-SILMUn tavoitteena onkin
ollut arvioida, kuinka rehevöitymis-ja happamoitumiske
hitys muuttuu ilmaston muuttuessa.

Ilmakehämallien tulosten mukaan sekä sadanta että haili
dunta voivat muuttua ilmaston muuttuessa. Muutokset
vaikuttaisivat suoraan valuntaoloihin, eli vesistöjen
virtaamiin, vedenkorkeuksiin, pohjaveteen ja maankos
teuteen. Lämpötilaolojen muuttuminen muuttaisi myös
jää-, routa- ja vesistöjen lämpötilaoloja. Vaikka vesi
tase ei kokonaisuutena muuttuisikaan, vuodenaikojen
väliset vetisyyssuhteet voivat muuttua. Kaikki tähänas
tiset arviot viittaavat talviajan vetisyyden lisääntymi
seen. Talven lyheneminen ei sadannan samalla kasvaessa
välttämättä johda alkuvaiheessa lumipeitteen ja jääpeit
teen ohenemiseen. Lunta voi pikemminkin aluksi karttua
tavallista enemmän. Lumen lisääntymisen seurauksena myös
jäänpaksuus kasvaa kohvan muodostumisen kautta. Myöhem
mässä vaiheessa talven lyheneminen alkaa mahdollisesti
dominoida niin, etteivät jäät ennätä paksuuntua. Jää
peiteaika on ollutkin pääpiirteissään lyhenemässä.
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Valuman määrä ja sen ajallinen jakautuminen vaikuttavat
ravinteiden huuhtoutumiseen valuma—alueelta. Kohonnut
lämpötila ja kohonnut huilidioksidin osapaine maaperässä
nopeuttavat aineiden kiertoa. Jos sadanta lisääntyy ja
ilmasto lämpenee, ravinteiden huuhtoutuminen todennä
köisesti lisääntyy. Metsäjärvien kannalta merkittävää on
erityisesti typpihuuhtoumien lisääntyminen ja sen aihe
uttama happamoituminen. Maatalousalueilla sekä typen
että fosforin huuhtoumien lisäys huonontaa entisestään
jo rehevöityneiden vesistöjen tilaa.
Järven fysikaaliset olot, mm. lämpötila sekä virtaukset
ja sekoittuminen, riippuvat järven hydrografian lisäksi
lähinnä ilmakehän suorasta vaikutuksesta. Toisaalta
valuma-alueesta riippuu pitkälti järveen tulevien ravin
teiden ja orgaanisen aineen määrä. Ilman lämpötilan
kohoamisen ja pitkäaaltoisen ilmakehän vastasäteilyn
kasvamisen seurauksena järven pintakerroksen lämpötila
nousee avovesikautena. Ainakin osa pinnan saamasta läm
pöenergiasta sekoittuu syvempiin vesikerroksiin. Jääpei
teaika lyhenee. PROBE-mallilla on laskettu erilaisten
järvien jääkannen kehittymistä nykyilmastossa ja ilmas
tossa, joka vastaa ilman huilidioksidipitoisuuden kak
sinkertaistumista GISS-mallin mukaan. Laskelmien mukaan
järven jäätyminen myöhentyy noin kaksi viikkoa nykyises
tä ja toisaalta jäät lähtevät 1-2 kuukautta nykyistä
aikaisemmin. Samojen mallilaskelmien mukaan kesäker
rostuneisuus voimistuu ja sen kesto pitenee. Tämä hei
kentää alusveden kesäaikaista happitilannetta. Talven
happitilanne sen sijaan paranee.

Kasvukauden piteneminen ja veden ravinnepitoisuuksien
kasvu lisäävät kasviplanktonin perustuotantoa. Samaan
suuntaan vaikuttaa ilmakehän C02-pitoisuuden kohoaminen.
Se lisää myös erityisesti rantakasvillisuuden tuotantoa.
Runsasravinteisissa vesistöissä yleisten sini- ja viher
levät voivat lisääntyä nykyisestä. Myös kalalajien kes
kinäiset runsaussuhteet muuttunevat. Lämpötilavaati
musten mukaan kalat jaetaan karkeasti lämpimän ja kylmän
veden lajeihin. Voidaan olettaa, että kylmän veden laji
en elinolosuhteet säilyvät parhaiten syvissä järvissä,
joissa lämpötilan kerrostuneisuus takaa viileän veden
olemassaolon myös kesäaikana. Suurimmat kalakantamuutok
set tapahtunevat matalissa, kesällä pohjaa myöten läm
piävissä järvissä. Jokivedet saattavat lämmetä järvive
siä enemmän, koska lämpö siirtyy nopeammin virtaavaan
kuin seisovaan veteen. Tämä vaikuttanee epäedullisesti
mm. lohikalojen ja mateen esiintymiseen. Yleisemminkin
ilmaston lämpeneminen huonontaisi useimpien taloudelli
sesti merkittävien kalojen elinolosuhteita. Lämmin vesi
lisännee myös loisten ja tautien esiintymistä kaloissa.

Myös Itämeren jääpeitteinen kausi lyhenee ilmaston läm
metessä, vaikka kokonaan jäättömiä talvia ei olekaan
odotettavissa. Jäättömyydellä tarkoitetaan sitä, että
edes suljetut sisälahdet eivät jäätyisi. Kesäiset lämpö-
tilat kohoavat myös jonkin verran. Kesäinen lämpötila-
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kerrostuneisuus voimistuu ja sen kesto pitenee. Jos myös
sadanta kasvaa Itämeren valuma-alueella, lisääntyy make
an veden valunta Itämereen, ellei hailidunta kasva. Tästä
aiheutuva suolaisuuden väheneminen vaikuttaa Itämeren ja
Pohjanmeren välisen vedenvaihdon voimakkuuteen. Kaiken
kaikkiaan olosuhteet Itämeressä muuttuisivat vaihtele
vammiksi. Talven ja kesän lämpötilaerot korostuisivat ja
Itämerestä tulisi entistäkin kerrostuneempi; sekä suo
laisuuskerrostuneisuus että lämpötilakerrostuneisuus
voimistuisivat. Sen sijaan vedenkorkeuden muutoksilla ei
Itämeressä olisi suurtakaan merkitystä.
Ilmastonmuutosten aiheuttamat lämpötilan ja suolaisuuden
muutokset heijastuvat myös eri kalalajien levinneisyy
teen rannikoillamme. Mahdollisina uusina tulokkaina
voisivat tulla kyseeseen lajit, joiden levinneisyys jo
nykyisin ulottuu Itämeren etelä- ja keskiosiin. Kylmän
veden lajien levinneisyydessä voidaan odottaa tapahtuvan
ainakin osittain taantumista. Mm. turska, made ja lohi
kalat saattavat vähentyä tai ainakin niiden elinpiiri
voi supistua.

Taloudellisesti merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat
vesivoiman tuotantoon, merenkulkuun ja kalastukseen.
Kahdessa ensiksimainitussa tapauksessa vaikutukset ovat
myönteisiä: vesivoiman tuotanto lisääntyy ja merenkulun
kustannukset alenevat jääpeitteisen kauden lyhentyessä.
Sen sijaan kalastuksen ja kalanviljelyn kannalta ilmas
ton lämpeneminen on lähinnä ei-toivottava ilmiö; kalan-
tuotanto saattaa kyllä lisääntyä, mutta taloudellisesti
arvokkaat kalalajit kärsivät. Myös tulvasuojelun kustan
nukset todennäköisesti lisääntyvät.

Lisätiedot: Lea Kauppi, vet, puh. 4028 337
Juha Kämäri, vet, puh. 4028 346

Kirjallisuutta:

Kauppi. L ja Kämri. 3. (toim.) 1992. Vesistöt. Teoksessa: Kannineri. M. (toim.). Muuttuva

ilmakehä: Ilmasto, luonto ja ihminen. Suomalainen ilmakehämuutosten tutkimusohjelma SILMU.
VAPK-kustannus. Helsinki, pp. 103-120.
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ILMÄSTOMUUTOSTEN, ILMAN EPÄPUHTÄUKSIEN JA VÄLUMÄ-ÄLUEEN
MÄÄNKÄYTÖN VAIKUTUS JÄRVIEKOSYSTEEMEIHIN

Ilmasto ja sen mahdolliset muutokset vaikuttavat oleel
lisesti sekä maa- että vesiekosysteemien rakenteeseen ja
toimintaan. Järviekosysteemissä tulevat esiin paitsi
suoranaisen jätevesikuormituksen ja laskeuman myös kai
ken valuma-alueella tapahtuvan ihmistoiminnan vaiku
tukset. Näin ollen valuma-alueen maaperässä ja kasvilli
suudessa tapahtuvat muutokset heijastuvat suoraan vesis
tön tilassa. Valuma-alueen merkitys on selvästi tiedos
tettu myös järvimallien kehittämisessä. Tärkeimmät
prosessit, jotka on otettava huomioon ilmaston aiheut
tamia muutoksia arvioitaessa, liittyvät järveen tulevien
ainemäärien muutoksiin (laskeumat ja huuhtoutumat),
järvissä tapahtuviin fysikaalisiin muutoksiin (kerros
tuneisuus, viipymä, veden lämpötila ja jääpeitteen kes
to) sekä järvissä tapahtuviin kemiallisiin muutoksiin.
Edellä esitetyt prosessit luonnollisesti johtavat muu
toksiin järven biologiassa. Erityisesti talviailcaisen
valuman kasvun on arveltu lisäävän huuhtoutumista maata
lousvaluma-alueilta siinä määrin, että järven rehevöity
miskehitys voimistuu. Happamoitumisherkissä metsäj är
vissä on odotettavissa muutoksia lähinnä typen kiertoon
liittyvien prosessien kiihtymisen takia.

SILMUn järvimallintamisprojektissa pyritään kvantitatii
visesti arvioimaan, miten mahdolliset ilmastomuutokset
vaikuttavat erityyppisten järvien hydrologisiin, kemial
lisiin ja biologisiin ominaisuuksiin, toisaalta maa- ja
metsätalouden kuormittamissa ja toisaalta ilman epäpuh
tauksien kuormittamissa ekosysteemeissä. Tutkimuksessa
sovelletaan ja kehitetään matemaattisia malleja pääosin
muissa tutkimuksissa kerättyjä aineistoja hyväksikäyttä
en. Tutkimus toteutetaan kiinteässä yhteistyössä SILMUn
valuma-aluetutkimusten kanssa, jotka tuottavat huuhtou
tumatietoj a j ärvimallien syöttötiedoiksi.

Projektissa käytetään hydraulisena järvimallina Ruotsin
ilmatieteen ja hydrologian laitoksessa (SMHI) kehitettyä
PROBE-mallia, johon vesi- ja ympäristöhallituksessa on
lisätty vedenlaatuosa. PROBE on yksidimensioinen verti
kaalimalli, jossa vesistö oletetaan horisontaalisesti
täysin sekoittuneeksi. Malli tarvitsee syöttötiedoiksi
sää-, virtaama-, ainevirtaama- ja allastiedot.

Ilmastomuutoksen vaikutuksia on toistaiseksi arvioitu
maatalouden ja asutuksen kuormittamille Lappajärvelle
(Lappajärvi) ja Längelmäveden länsiosalle (Kangasala),
ja metsätalouden kuormittamalle Kalliojärvelle (Juupajo
ki). Malliin syötettiin havaittua sääaineistoa vuosilta
1986—91 (ilman lämpötila, kosteus, pilvisyys ja tuulen-
nopeus) muuttaen ilmanlämpötilaa GISS-mallin antaman
kehitysennusteen mukaan”2. Ennusteessa on oletettu ilma
kehän lii ii idioksidipitoisuuden kaksinkertaistuneen
(2xCO2-skenaario). Lumenpaksuustiedot sekä tulovirtaama
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syötettiin virtaamamallien antamien arvioiden mukaan
muutettuna3

Talvi 1988—89 — 2xC02
Wintec 1 xCQ2

Tulvi 1987-88 — 2 xCQ2
Wi nfec

1 x Q2

Talvi 1986-87 2 x C02
Wi nlr

__________________________________________________

co2

1.10 2210 1211 312 2412 L1 2 252 183 54 294 205

Kuva 1. PROBE11a laskettu Lappajärven jääkannen kehitys
kolmena talvena nykyilmastossa sekä 2xCO2-ilmastossa.

PROBE-mallilla tehdyt simuloinnit osoittavat, että kol
men koejärven jääpeitteinen aika lyhenee nykyilmaston
talveen verrattuna noin kaksi kuukautta (kts. kuva _)1.2

Jään ensiesiintyminen siirtyy noin kaksi viikkoa nykyti
laa myöhemmäksi. Talven aikana tulee olemaan useita
sulia kausia etenkin suurilla järvillä ja lopullinen
jäiden lähtö aikaistuu 1-2 kuukaudella. Keväällä jäiden
sulaessa aikaisemmin tuuli sekoittaa järveä ja alusve
den lämpötila laskee hiukan nykytilaan verrattuna. Toi
saalta sekoittuminen ja ilmastuminen järven pinnan kaut
ta merkitsee alusveden keväisen happikadon häviämistä.
Pienellä katveisella järvellä tällä voi olla suuri mer
kitys myös kesän kerrostuneisuuden ja happitalouden
kannalta. Esimerkiksi Kalliojärvessä ei nykyilmaston
vallitessa ole lainkaan kevättäyskiertoa, koska järven
päällysvesi lämpiää jo jään läpi tulevan lyhytaaltoisen
säteilyn takia. Sen sijaan uudessa tilanteessa (2xCO2-
skenaario) Kalliojärvi sekoittuisi myös keväisin.

Kesällä järvien lämpötilakerrostuneisuus jyrkkenee ja
päällysveden lämpötila nousee keskimäärin 3-4 °C. Samalla
kesäkerrostuneisuus alkaa noin kuukauden verran nykyti
laa aiemmin. Suurimmat pintalämpötilan muutokset ovat
touko- ja syyskuussa, jolloin muutos esimerkiksi Lappa
järvellä on yli 5 °C. Harppauskerros jää noin 5-8 m
ylemmäksi kuin nykyilmastossa. Älusvesi jää noin 2-3 °C
kylmemmäksi kuin nykyään. Kerrostuneen kauden pitenemi
nen merkitsee loppukesän alusveden happikadon palienemis
ta.
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PROBE-mallin vedenlaatuosa on myös kalibroitu koejärvil
le. Älustavat mallitulokset Lappajärveltä ja Längel
mävedeltä osoittavat, että pelkällä virtaamamuutoksella
laskettuna kasviplanktonin määrää kuvaavan a-klorofyl
lin pitoisuudet eivät oleellisesti muuttuisi isoilla
järvillä. Pienillä järvillä keväinen tuotantohuippu
näyttäisi kuitenkin jonkin verran kasvavan.

Seuraavaksi kaikilla koejärvillä laaditaan PROBE-mallin
nykyversiolla ennusteet veden laadun muutoksesta ilmas
ton muuttuessa käyttäen realistisia oletuksia lämpöti
lan, valuman ja ainehuuhtoutuman aikakehityksestä. Jat
kossa kiinnitetään huomiota sekä PROBE-mallin lämpötila-
ja vedenlaatukuvauksen kehittämiseen että mallin syöt
tötietoina käytettävien ainehuuhtoutumien tarkempaan
arviointiin. Mallintamistoiminnan koord±noimiseksi SIL
MU-ohjelmaan on tehty pintavesien mallintamista koskeva
yhdennetty j atkoesitys.

0
Lisätiedot: Lea Kauppi, vet, puh. 4028 337

Martin Forsius, vet, puh. 4028 352
Tom Frisk, Tavy, puh. 931-2420 258
Timo Huttula, Tavy, puh. 931-2420 269
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ILMÄSTOMUUTOSTEN VAIKUTUS METSÄVÄLUMÄ-ÄLUEEN HYDROLOGI
ÄÄN JA ÄINEVIRTOIHIN

Ilmastomuutokset voivat vaikuttaa monella tavoin ravin
teiden kiertoon ja siitä aiheutuviin seurannaisvaikutuk
sun. Valuman määrä ja sen ajallinen jakautuminen vai
kuttavat valuma-alueelta tapahtuvaan huuhtoutumiseen.
Kohonnut lämpötila ja kohonnut hiilidioksidin osapaine
maaperässä edistävät aineiden kiertoon liittyviä proses
seja. Näin ollen, jos ilmasto muuttuu humidisemmaksi ja
lämpimämmäksi, riski ravinteiden lisääntyneeseen huuh
toutumiseen maaperästä kasvaa. Metsävaltaisten valuma
alueiden vesistöjen kemiallisiin ominaisuuksiin aiheut
tanee suurimman muutospaineen typen kiertoon liittyvien
prosessien kiihtyminen.

Typpi on ollut luontaisesti pohjoisten havumetsäaluei
den kasvua rajoittava tekijä. Pohjoisen viileässä ii
manalassa biologinen tuotanto on yleisesti vilkkaampaa
kuin hajotus. Tämä on aikojen kuluessa johtanut orgaani
sen aineksen kertymiseen maaperään. Tällä hetkelläkin
vain pieni osa typpilaskeumasta ja ekosysteemissä jo
muutoinkin kiertävästä typestä huuhtoutuu vesistöön.
Ilmaperäinen typpi pidättyy näin ollen ainakin roudat
tomana aikana lähes täydellisesti kiertoon terrestri
sellä valuma-alueella. Typen kierto voi metsämaassa
häiriintyä ilmastomuutosten seurauksena, mutta myös
muista syistä. Lisääntymässä oleva typpilaskeuma voi
joillakin metsäalueilla johtaa ekosysteemin kyllästymi
seen typellä, jolloin ilmaperäinen typpilaskeuma ei enää
täysimääräisesti pidäty maaperän typen kiertoon. Mahdol
liset ilmaston muuttumisesta tai ilman epäpuhtauksista
johtuvat metsävauriot vaikuttaisivat olennaisesti myös
huuhtoutumien määrään ja laatuun, jolloin maaperän ra
vinnevarat tulisivat vähenemään ja vesistöjen ravin
nekuormitus edelleen kasvamaan. Metsänhoidolliset toi
menpiteet kuten avohakkuu, ojitus ja lannoitus voivat
vaikuttaa samansuuntaisesti.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten mah
dollinen ilmastomuutos muuttaa ainevirtaamia metsäi
sillä valuma-alueilla. Tutkimuksessa selvitetään valuma
alueiden hydrologisia prosesseja, eli valuman ikää ja
kulkeutumisreittejä sekä vesimäärien ja laatukomponent
tien välisiä yhteyksiä ja tätä kautta valuma-alueiden
sisäisiä ainetaseita. Tutkimuksen tavoitteena on kehit
tää simulointimalli, joka tärkeimpien kemiallisten pro
sessien lisäksi sisältää matemaattisen kuvauksen valuma
alueen vesitaseesta. Tutkimus tarvitsee työnsä ja johto
päätöksiensä perustaksi tilieää hydrologista ja vesike
miallista havainnointia.

Tutkimuksessa on havainnoitu kahta pientä metsävaltaista
valuma-aluetta, Vihdin Yli-Knuutilaa ja Siuntion Rud
bäckiä. Siuntion metsävaluma-alue, joka on kooltaan 1.32
km2 on mallintamistyön ensimmäinen sovellutuskohde.
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Alueesta on rajattu osavaluma—alue, jonka pinta-ala on
0.20 km2. Koko alueen puusto, maaperän paksuus ja laatu
on kartoitettu kesällä 1992. Rudbäckin alueella mitataan
valuma-alueelle tulevan sadeveden määrä ja laatu. Leli
västösadantaa mitataan (märkä ÷ kuivalaskeuma) 18 ke
räimellä ja vertailualueella metsäaukealla 6 keräimellä.
Talvella lumen alueellinen vesiarvo mitataan 2 km pitui
sella lumilinj alla. Lumen kemiallinen koostumus ana—
lysoidaan luminäytteistä, ja lumen sulamisveden laatu
lumilevyiltä otetuista vesinäytteistä. Lumilevyjä on
alueella kaksi, sekä lehvästön alla että aukealla. Alu
eelle on asennetuista 12 pohjavesiputkesta mitataan
polijavesivaraston määrällistä vaihtelua ja otetaan laa
tunäytteitä. Maankosteuden vaihtelua mitataan maankos
teusputkista (6 kpl) neutronimittarilla. Valuma-alueilta
poistuvan veden määrää mitataan mittapadoilla, sekä
perinteisellä limnigrafilla että ISCO:n rekisteröivällä
virtaamamittarilla. Virtaamamittariin on yhdistetty
automaattinen, jääkaapilla varustettu näytteenotin. 180

näytteitä otetaan valumavedestä pinta- ja pohjavalunnan cDerottamiseksi sekä pohjavesiputkista prosessitutkimusta
varten.

Valuma-alueilla havainnoidaan vedenlaatua valumavesien
kulkeutumisen eri vaiheista, valuma-alueelle tulevasta
lehvästö- ja aukeasadannasta sekä luminäytteistä ja
sulamisvedestä, pohjavesistä ja valuma-alueelta poistu-
vasta vedestä. Vesinäytteistä analysoidaan kattavasti
mm. pääravinteet, pääionit sekä orgaanisen ja kunto-
aineksen määrään ja puskurikykyyn liittyvät määrityk-
set.

Tutkimuksen tähän astiset tulokset ovat antaneet vielä
varsin vähän tulkinnan mahdollisuuksia itse ilmastomuu
tosten potentiaalisista vaikutuksista metsäisten ekosys
teemien ainevirtoihin. Tutkimuksen alkuvaiheessa pääpai
no on ollut aineiston keräämisessä ja aikasarjojen muo
dostamisessa. Seuraavaksi tutkitaan havaittujen aikasar—
jojen nopeita muutosjaksoja ja lasketaan valuma-alueiden
ainetaseet. Tiheään havainnointiin perustuvia ainetasei
ta, myös olosuhteiltaan poikkeavien vuosien, tarvitaan
arvioitaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsävaluma
alueiden ainevirtaamiin. Aineisto muodostanee hyvän
pohjan huuhtoutumismallien kehitys- ja testaustyölle.

Ilmastomuutosten vaikutuksien arviointiin tulee kehittää
dynaamisia malleja, joilla voidaan kuvata muuttuvien
lämpötila- ja valuntaolojen vaikutusta huuhtoutuman
määrään ja ajoitukseen. Ensimmäisenä sovellettavana
mallina on pohjoismaisena yhteistyönä sovittu käytettä
väksi ruotsalaista SOILN-mallia (.Jansson ym. 1991), joka
on hyvin yksityiskohtainen maaperän lämpöoloja, hydro
logiaa ja typen reaktioita kuvaava simulointimalli. Tämä
malli ei sellaisenaan sovellu alueellisten vaikutusten
arvioitiin sillä se on tähän tarkoitukseen sekä ajal
liselta että paikalliselta resoluutioltaan liian hieno
j akoinen.
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Alueellisia sovel lutuksi in tarkoitetun yksinkertaisemman
mallin kehitystyön lähtökohdaksi otetaan osittain Suo
messa kehitetty maaperän ja vesien liappamoitumista ku
vaava SMÄRT-malli (DeVries ym. 1989). SMÄRT perustuu
niihin maaperän prosesseihin, kuten puuston ravinteiden
ottoon, kationinvaihtoon, rapautumiseen ja suifaatin
pidättymiseen, jotka vaikuttavat maaperän ja vesistöjen
pitkän aikaj änteen kehitykseen. Metsävaluma-aluetasolla
happamoitumismallit antavat hyvän lähtökohdan myös il
mastomuutosten vaikutusten arviointiin, sillä happamoi
tumismallit sisältävät jo kuvauksia useista ilmasto-
muutosten kannalta keskeisistä prosesseista. Malleihin
tehtävien laajennusten tulee sisältää kuvaukset mm. or
gaanisen aineen määrän ja kierron riippuvuudesta lämpö-
tilasta ja maaveden määrästä. Kehitettävää mallia tul
laan testaamaan paitsi aiemmin selostetuille koealueille
myös SILMUn järviprojektin Hietajärvelle ja EY:n ympä
ristöntutkimusohj elman CLIMEX-proj ektin aineistoon,
jossa kokonaisen valuma-alueen sadantaa, ilman lämpöti
laa ja C02-pitoisuutta muutetaan kontrolloidusti.

Tutkimus jatkuu v. 1993 kiinteänä osana L. Kaupin johta
maa ilmastomuutosten yhdennettyj ä vesistövaikutuksia
selvittävää malliproj ektia “Ilmastomuutosten, ilman
epäpuhtauksien j a maankäytön vesiekosysteemivaikutuk
sien mallintaminen”.

Lisätiedot: Juha Kämäri, vet, puh. 4028 346
Pertti Seuna, hyt, puh. 7314 4184

Kirjallisuutta:

leVries. W. , Posch. M. ja Kamöri, J. 1989. Simulation of the long—term sali response to acid

deposition in various buffer ranges. Water Air Soil Pollut. 48: 349-390.

Jansson. P.-E.. Eckersten. H. ja Johnsson. H. 1991. SOILN model. User’s manual. Swedish

University of Agricultural Sciences, Dep. of Soil Sciences, Communications 91:6. Uppsala.

Sweden.

Kömäri, 3.. P. Seuna, 1. Ahlberg. M. Holmberg. Y. Kivinen. A. Lepistö. 3. Roos, and 3. Soveri

1992. Ilmastomuutosten vaikutus metsävaluma—alueen hydrologiaan ja ainevirtoihin. Teoksessa:

Kanninen. M. ja Anttila. P. (toim.). Suomalainen ilmakehän muutosten tutkimusohjelma.

tutkimusten väliraportit. Suomen Akatemian Julkaisuja 2/92, pp. 101-108.
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ILMÄSTOGENERÄÄTTORI SUOMELLE

Useimmat ekologiset mallit tarvitsevat syöttötietoinaan
säätietoja. Vaikka säätietoja mahdollisesti onkin ole
massa tietyltä paikalta ja tietyltä ajanjaksolta, ha
vaittu aineisto ei ole aina riittävä pitkän ajanjakson
malliajoille tai mallin käyttämiseksi eri paikassa.
Todellista tilannetta vastaavien meteorologisten tieto
jen puute käy vielä ilmeisemmäksi, kun ekologista mallia
sovelletaan laajemmin alueellisesti. Kun mallinnetaan
ekosysteemin reaktioita muuttuvan ilmaston suhteen,
tarvitaan menetelmiä, jotka generoivat ennustetun ilmas
tomuutoksen mukaisia säätietoja malleja varten.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää ilmastogenera
attori, joka koostuu parametritietokannasta ja tieto
koneohjelmista, jotka generoivat ilmastomuuttuja-ai—
kasarjoja, joiden tilastolliset ominaisuudet ovat samat
kuin alkuperäisten havaintojen. Ilmastogeneraattorin
perusajatus on korvata suuri määrä tarvittavia (yleensä
päivittäisiä) havaintoja muutamalla tilastollisella
parametrillä, jotka kuvaavat valittujen muuttujien ja
kaumien tilastollisia ominaisuuksia. Luotavan menetel
män etuna on ensinnäkin, että generoitavien aikasarjojen
pituudella ei ole ylärajaa, ja toiseksi, että käytettä
vien muuttujien tilastollisia ominaisuuksia voidaan
muuttaa lialutulla tavalla. Ilmastogeneraattoria voidaan
käyttää tuottamaan ekologisten mallien tarvitsemaa sää-
tietoa sekä nykyisin vallitsevan että mahdollisesti
tulevaisuudessa giobaalien ilmastomallien antamien en-
nusteiden mukaan muuttuvan ilmaston mukaisesti.

Ilmastogeneraattoriin mukaan otettavat muuttujat ovat
sadanta, lämpötila, säteily ja tuuli. Näiden muuttujien
pitkäaikaiset havainnot on tallennettu limatieteen lai
toksen tietokantaan, jota käytetään ilmastogeneraattorin
pohjana. Lisäksi käytetään Vesien- ja ympäristöntutki
muslaitoksen j atkuvatoimisten sademittarien (pluviogra
fi) ja pyranometrien havaintotuloksia. Tällä hetkellä on
valmiina prototyyppi päivittäisten sadantatietojen gene
roimiseksi.

Sadanta on valittu ilmastogeneraattoriin riippumatto
maksi muuttujaksi., kun taas muut muuttujat (lämpötila,
säteily) korreloituvat sadantaan. Tästä syystä sadanta
mallinnetaan ensimmäisenä. Ilmatieteen laitoksen tieto-
kantaan tallennettuja sadantatietoja on analysoitu jak
solta 1961-1990 yhteensä 918 asemalta. Näistä asemista
90 ei sisällä sadantatietoja lainkaan ja vain 59 asemal
ta on olemassa täysin katkeamaton aikasarja. Vain noin
100 asemalta on olemassa tietoja 70-prosenttisesti tältä
ajanjaksolta. Tähän on syynä se, että useimmat sadanta
asemat aloittivat toimintansa vasta 70-luvun alussa.
Jotta saataisiin toisaalta riittävä alueellinen katta
vuus ja toisaalta riittävän pitkät aikasarjat, on tehty
kompromissi, että mukaan on otettu kaikki asemat, joilta
on tietoa yli 50-prosenttisesti tältä ajanjaksolta.
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Näiden asemien puuttuvista tiedoista suurin osa koskee
ajanjakson 1961-1990 ensimmäisiä vuosia.

Päivittäinen sadanta kuvataan ensinnäkin sen määrällä ja
toiseksi tapahtuman todennäköisyydellä. Sadepäivän to
dennäköisyys mallinnetaan käyttämällä ensimmäisen asteen

Markov-prosessia, eli arvioimalla todennäköisyydet ha
vaintojen mukaan sille, että sadepäivä seuraa sadepäi

vää, p(W/W), ja sille, että sadepäivä seuraa sateetonta

päivää, p(W/D). Päivittäiset 0,5 mm ylittävät sademäärät
arvioidaan kaksiparametristä gammaj akaumaa käyttämällä.

Ilmastomallien antaman ennusteen mukainen havaintosarja

sadannalle voidaan tehdä modifioimalla näitä parametre

jä. Esimerkiksi suomalaisessa ilmakehänmuutosten tuki
musohjelmassa (SILMU) on hyväksytty yleiseksi skenaa
rioksi sadannan talvikautinen (lokakuu-maaliskuu) li
sääntyminen lineaarisesti 3% kymmenessä vuodessa aikavä
lillä 1990-2100. Sadantageneraattoria on jo käytetty

tuottamaan sääaineistoa peltoalueiden valunta-eroosioma
lieja varten. Seuraavat muuttujat, jotka liitetään gene
raattoriin tulevat olemaan lämpötila ja säteily. Molem
mat näistä muuttujista kuvataan osittain deterministi

sesti ja osittain stokastisesti. Deterministinen osa
kuvataan vuotuisen ja päivittäisen vaihtelun avulla.
Stokastinen jäännös mallinnetaan ottamalla huomioon
näiden muuttujien korrelaatio toisiinsa ja päivittäiseen
sadantaan nähden.

Ilmastogeneraattorin avulla voidaan luoda edustavia
sääaikasarjoja havaintoasemille tai niiden lähialueille.
Seuraavassa vaiheessa tutkitaan, millä interpolointi
menetelmällä voidaan luoda aikasarjoja mille tahansa
paikalle Suomessa. Huomiota pitää kiinnittää interpoloi
tavan muuttujan ominaisuuksiin: esimerkiksi lämpötila
muuttuu melko tasaisesti paikasta toiseen siirryttäessä
ja interpoloinnissa voidaan käyttää suhteellisen yksin
kertaisia algoritmeja. Sadanta taas vaihtelee nopeasti
alueittain ja tämä pitää ottaa huomioon sademäärien
interpoloinnissa.

Lisätiedot: Maximilian Posch, vet, puh. 4028 322

Kirjallisuutta:

Posch. M. 1992. I1mastogeneraattorir kehittäminen. Teoksessa: (anninen. M. ja Anttila. P.

(toim.). Suomalainen ilmakehän muutosten tutkimusohjelma, tutkimusten väliraportit. Suomen

Akatemian Julkaisuja 2/92, pp. 243-247.
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VÄLUNTÄ SUOMESTA 1931—1990

Suomen nykyiseltä alueelta virtasi otsikon jaksolla vet
tä menin tai valtakunnanrajan yli keskimäärin 3 216 m3
s’. Märimmät vuodet olivat 1932 ja 1981, jolloin virtaa
ma ylitti 4 500 m3 s. Kuivinta oli vuonna 1941, jolloin
jokiemme keskivirtaama oli vain 1 580 m3 s’.

Valunta laskettiin ensin kahdeksalle osa-alueelle käyt

täen kullekin vuodelle kaikkia soveltuvia hydrologian

toimiston virtaama-asemia. Koska asemaverkko on ollut

melko eläväinen, kuuden vuosikymmenen jaksoon sisältyi

monia asemakombinaatioita. Pohjanmaalla niitä kertyi

peräti 18 eli samalla asemayhdistelmällä edettiin kes

kimäärin vain 3,3 vuotta.

Vuonna 1931 Suomen alueesta oli virtaamahavaintojen pii

rissä 280 000 km2. Kuusi vuosikymmentä myöhemmin vastaa

va luku oli 293 000 km2. Kasvua oli 43 000 km2. Hetki

nen, laskuvirhe? Ehkä, mutta ei tällä kertaa Esko Kuu

siston, vaan Josef Stalinin.

Osa-alueet rajattiin vakiintuneen menialuejaon mukaan.

Perämereen laskevat vesistöt jaettiin lisäksi kahteen

ryhmään Oulujoen eteläpuolista vedenjakajaa pitkin.

Suurin keskivaluma (11,4 1 s’ km2) oli pienimmällä osa

alueella, Vienanmereen laskevilla vesistöillä. Niukimmin

valuntaa kertyi Suomenlahteen laskevista vesistöistä,

keskimäärin vain 7,8 1 s’ km2.

0
0

Valunta Suomesta 1931-1990

0

0

0
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Trendejä etsittiin sekä vuosi- että kuukausivaluntojen
aikasarjoista. Vuosisarjoissa niitä ei ollut. Kuukausi
valunnat sitä vastoin ovat muuttuneet erityisesti tal
vella. Regressiosuoran mukaan helmikuun valunta kasvoi
Pohjois-Suomessa (= Oulujoki ja siitä ylöspäin) kuuden
vuosikymmenen aikana 120 %, Etelä- ja Keski-Suomessa
50 %. Pääasiallinen SYY oli säännöstely; luonnon omia
metkuja ei esiin tullut.

Naapureiden kanssa tehtiin tietenkin vertailuja. Ruotsin
keskivirtaama samalla jaksolla oli 5 5g9 m3 s’. Valumak
si muutettuna tämä oli 12,4 1 s’ km2, kun Suomen keski
valuma oli 9,5 1 s’ km2. Ruotsin ja Suomen vuosivalunto
jen korrelaatiokerroin oli 0,65, mikä on merkitsevä 99,9
prosentin tasolla. Vaikka kolmannes Nevan vesistä tulee
Suomesta, korreloiduimme tämän itäisen suurvesistön
kanssa vain 0,52 yksikön verran. Suomi on siis lähempänä
länttä kuin itää, m.o.t. jälleen kerran.

Aiheesta on tulossa artikkeli Äqua Fennicaan.

Lisätiedot: Esko Kuusisto, hyt, puh. 1929 565

Pohjoisen Fennoskandian ympäristön tilan tutkimus ja
seuranta syynissä:

UUSIN TIETO SYMPOSIUMPÄKETTINÄ SÄÄTÄVÄNÄ

Lokakuun alussa Rovaniemellä pidetty “Symposium on the
State of the Environment and Environmental Monitoring in
Northern Fennoscandia and the Kola Peninsula” osoittau
tui menestykseksi; paikalla oli noin 260 osallistujaa
yhdestätoista maasta. Suurin osa oli tutkijoita, mutta
kiitettävän moni virkamies ja päättäjäkin oli mukana
tässä kolmipäiväisessä kokouksessa.

Symposiumjulkaisu /1/, joka koostuu esitelmien ja tieto
taulujen tiivistelmistä, oli jaossa jo kokouksessa.
Symposiumin johtopäätökset ja suositukset, jotka vii
meisteltiin eri sessioiden moderaattoreiden valmistelu
työn pohjalta workshopeissa, ovat nekin jo erillisenä
julkaisuna valmiina /2/.
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Symposiumin aihepiiri oli tarkoituksellisesti poikkeuk
sellisen laaja. Esitelmissä ja tietotauluissa käsitel
tiin pohjoisten alueiden ympäristön tilaa, sen tutkimus
ta ja seurantaa ilmakehän, maaperän, metsän, bioindikaa
toreiden, makeiden vesien ja Barentsin meren näkökulmis
ta. Symposiumin viimeisenä asiakokonaisuutena oli ihmi
sen terveys pohjoisilla alueilla.

Johtopäätöksissä ja suosituksissa keskityttiin niihin
pohjoisten alueiden tutkimusta ja seurantaa koskeviin
esityksiin, jotka edellyttävät joko korjausta tai aina
kin suhtautumistavan muutosta niin tutkijoilta kuin
päättäjiltäkin. Hyvin yksimielisiä osallistujat olivat
siitä, että tutkimusta ja seurantaa tulee ohjata entistä
enemmän ympäristökokonaisuuksiin - todellista yhteistyö- 0tä siis kaivataan jo tutkijatasollakin ja ollaan valmii
ta ymmärtämään myös päätöksenteon tietotarpeita.

Vastuullinen symposiumin järjestäjä oli Ärktinen keskus,
mutta osallistuvia laitoksia ja viranomaisia oli usei
ta, mm. GTK (Roi), Ilmatieteen laitos, METLÄ (Roi),
Merentutkimuslaitos, Oulun ja Turun yliopistot, Lapin
vesi- ja ympäristöpiiri ja ympäristöministeriö.

Symposiumjulkaisuja myy Lapin yliopisto/ Arktinen Keskus
(puh. 960-324773, fax 960-324777; yhteissivumäärä n. 400
ja -hinta alle 100 mk).

Lisätiedot: Marjaleena Nenonen, Lavy, puh. 960-294447.

Kirjallisuutta:

1. Tikkanen E., Varrnola M. & (atermaa T. (eds.). 1992. Symposjuru on the state of the environ
ment and environmental monitoring in northern Fennoscandia and the Rola Peninsula. Extended
abstracts. Arctic Centre. University of Lapland. Arctic Centre Publications 4.
2. The Modetarors working group. 1992. Symposius on the state of the environment and environ—
mental monitoring in northern Fennosoandia and the Kola Peninsula. Conclusions and recommenda—
tiona. Arctic Centre, University of Lapland. Arctic Centre Publications 5.
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VÄNTÄÄNJOEN VESISTÖN KUORMITUS VUOSINA 1991—92

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on
selvittänyt Vantaanjoen vesistön fosfori- ja typpikuor
mituksen määrät sekä niiden jakautumisen eri kuormitus
lähteiden kesken vuosina 1991—92. Myös toimenpidesuosi
tuksia vesistön tilan parantamiseksi on esitetty.

Vesistökuormitus ja sen jakautuminen

Vuonna 1991 Vantaanjoen mereen kuljettamat ravinnemäärät
olivat 88 tonnia fosforia ja 1 780 tonnia typpeä. Nämä
arvot kuvaavat myös Vantaanjokeen tulevaa kokonaiskuor
mitusta sen valuma-alueelta.

Kuva 1. Vuotuisen fosfori- ja typpikuormituksen jakautu
minen eri kuormituslähteiden kesken Vantaanjoen
vesistöalueella koko vuoden keskiarvona vuosina
1991—92.
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Koko vesistöalueella vuosikeskiarvona Vantaanjoen fosfo
rikuormitus jakautuu siten, että peltoviljelyn osuus on
ollut 61 %, luonnonhuuhtoutuma ja laskeuma 20 %, haja
asutus 8 %, pistekuormitus 5 %, karjatalous 3 % ja muut
lähteet 3 %. Typpikuormitus jakautuu vastaavasti siten,
että peltoviljelyn osuus on ollut 46 %, luonnonhuuhtou
tuma ja laskeuma 25 %, pistekuormitus 12 %, haja-asutus
2 % ja karjatalous 1 %. Muiden lähteiden, metsätalous
sekä pienet kuormittajat, osuus on ollut 14 %.

Vantaanjoen päähaaran alueella pistekuormituksen osuus
fosforikuormituksesta on 7 % ja typpikuormituksesta
13 %. Keravanjoen alueella sen sijaan pistekuormituksen
osuus fosforikuormasta on vain 0,3 % ja typpikuormasta
1 % muun kuormituksen ollessa hajakuormitusta.

Edellä mainitut kuormitusjakautumat kuvaavat tilannetta
koko vuoden ja koko alueen keskiarvoina. Piste- ja haja
kuormitus jakautuvat kuitenkin ajallisesti ja paikalli
sesti eri tavalla. 3ätevedenpuhdistamoilta tuleva kuor
mitus on koko vuoden ajan melko vakio, ja sen vaikutuk
set ovat siten suurimmillaan kesällä ja talvella joen
oman virtaaman ollessa pieni. Hajakuormituksen määrä
vaihtelee virtaaman mukaan ollen suurimmillaan kevään ja
syksyn runsasvetisinä kausina. Pistekuormitus kohdistuu
paikallisesti tiettyyn kohtaan vesistöä, kun taas haja
kuormitus jakautuu koko vesistöalueelle sekä jokiin että
j ärviin.

Myös ravinteiden käyttökelpoisuus vesistässä eli niiden
vaikutus vesistän reheväitymiseen on jonkin verran eri
lainen piste- ja hajakuormituksen välillä. Jätevedenpuh
distamoiden kuormituksesta on suuren osan arvioitu ole
van välittömästi käyttökelpoista leville ja vesikasvil
lisuudelle. Hajakuormituksen mukana tuleva typpi on pää
asiassa liukoisessa muodossa, mutta fosforista on suurin
osa maa-ainekseen sitoutuneena. Peltoviljelyn kokonais
fosforikuormituksesta on arvioitu noin 30 % olevan le
ville käyttökelpoista.

Kuormitusjakautuman muutokset vuodesta 1986

Pistekuormituksen määrä ja sen osuus kokonaiskuormituk
sesta on pienentynyt selvästi vuodesta 1986 vuoteen
1992. Esim. jätevedenpuhdistamojen toiminnan tehostumi
nen on pienentänyt fosforikuormaa 65 % ja typpikuormaa
30 %. Peltoviljelyn kuormitusarviot ovat aikaisempaa
suuremmat johtuen ominaiskuormitusarvioiden kasvusta.
Muiden kuormittajien kuormitusmäärät ja -osuudet ovat
pysyneet likimain samoina.

Vesistökuormituksen vähentäminen

Koska Vantaanjoen vesistöalueella suurin yksittäinen
kuormittaja on peltoviljely, tulee vesistön tilan paran
tamiseksi rajoittaa erityisesti maatalouden kuormitusta.
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Pelloilta huulitoutuvien ravinteiden määrää voidaan vä
hentää perustamalla suojakaistoja ojien ja vesistöjen
varsille, väittämällä ylilannoitusta ja suuntaamalla
kesannointia viherkesantoihin. Tilakohtaisia ympäristön
suojelusuunnitelmia suositellaan laadittavaksi kaikissa
kunnissa.

Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tulee edelleen kehittää,
ja pienten kuormittajien tulisi liittyä yleiseen viemä
riverkkoon tai keskittää jätevesien käsittelyä muutoin.
Pistekuormitusta voidaan vähentää teliostamalla ja kes
kittämällä jätevesien käsittelyä edelleen.

Lisätiedot: Sirpa Penttilä, Vantaanjoen ja Helsingin
seudun vesiensuojeluylidistys ry.,
puh. 410 233
Risto Lemmelä, hyt, puh. 1929 547

Kirjallisuutta:

Sirpa Penttila. Vantaanjoen vesistön kuormitus vuosina 1991-1992. Julkaisu nro 32. Vantaanjoen
ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. 1992.

KOKEELLISET KÄSVUTEKIJÄTUTKIMUKSET VÄNTÄÄNJOEN VESISTÖ
ALUEELLA, TYPEN JA FOSFORIN VAIKUTUKSET VESISTÖSSÄ

Kesällä 1991 tehtiin kasvutekijätutkimus Vantaanjoella,
sen pääuomassa ja Keravanjoessa, sekä Helsingin edustan
merialueella. Tavoitteena oli selvittää kokeellisesti
kesäaikainen minimiravinne eli tutkia miten erilaiset
ravinnelisäykset vaikuttavat levien kasvuun Vantaanjoen
vesistössä. Minimiravinteella tarkoitetaan rehevöitymis
tä rajoittavaa ravinnetta vesistössä.

Tutkimus suoritettiin ravinnelisäyskokeiden ja luonnon
leväyhteisön avulla. Ravinnelisäyskokeet ovat tavallisin
minimiravinteen tutkimustapa, koska ravinteiden poista
minen vesinäytteestä tutkimusta varten on yleensä mahdo
tonta tai kallista.

Vesinäytteitä otettiin Vantaanjoen pääuomasta, Keravan
joesta sekä Helsingin edustan merialueelta (kuva 1).
Vesinäytteisiin lisättiin eri määriä typpeä ja fosforia,
ja seurattiin kasviplanktonin kasvua laboratorio-olosuh
teissa.
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Kuva 1. Vantaanjoen vesistäalue ja näytteenottopisteet
kesällä 1991.

Kokeen aikana havaittiin, että Vantaanjoen päähaarassa
rehevöitymistä rajoittava ravinne oli heinäkuussa 1991
fosfori; touko- ja elokuun tuotantoa rajoittavana teki
jänä olivat typpi ja fosfori yhdessä. Keravanjoella hei
näkuussa kasvua rajoitti typpi; touko- ja elokuussa tuo
tantoa rajoittivat typpi ja fosfori yhdessä. Helsingin
edustan merialueen tuotantoa rajoittivat koko kesän
molemmat ravinteet, typpi ja fosfori yhdessä.

Suurin osa sekä fosforista (61 %) että typestä (46 %)
tulee Vantaanjokeen sen valuma-alueen pelloilta. Joki
varren puhdistamojen osuus Vantaanjokea kuormittavasta
fosforista on 5 % ja typestä 12 %. Vantaanjoen rehevöi
tymisen vähentämiseksi olisikin rajoitettava varsinkin
peltovilj elystä tulevaa ravinnekuormitusta.

0
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Helsingin edustan merialuetta kuormittavat sekä Vantaan-
joki että alueen jätevedenpuhdistamot. Vantaanjoen osuus
fosforikuormituksesta merialueelle on koko vuodelle las
kettuna 62 % ja kesäkuukausille laskettuna 41 %. Typpi
kuormituksen kohdalla vastaavat luvut ovat 38 % ja 22 %.
Helsingin jätevedenpuhdistamojen osuus Helsingin meri-
alueen fosforikuormituksesta on 38 % koko vuodelle las
kettuna ja 59 % kesäkuukausille laskettuna. Helsingin
merialueen typpikuormituksesta Helsingin jätevedenpuli
distamojen osuus on vastaavasti 62 % koko vuodelle las
kettuna ja 78 % kesäkuukausille laskettuna.

Lisätiedot: Asko Jalosuo, Vantaanjoen ja Helsingin seu
dun vesiensuojeluyhdistys ry., puh. 410 233
Timo Tamminen, vet, puh. 4028 243
Risto Lemmelä, hyt, puh. 1929 547

Kirjallisuutta:

Asko Jalosuo. Kokeelliset kasvutekijätutkimukset Vantaanjoen vesistäalueella kesällä 1991.

Julkaisu nro 33. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. 1992.

YMPÄRI STÖVÄIKUTUSTEN ARVIOINTI ON YMPÄRI STÖHÄI TTOJEN
ENNÄLTÄEHKÄI sÄ

Maassamme ei ole toistaiseksi otettu käyttöön ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyä sellaisena kuin se muu
alla tunnetaan. Suomessa ympäristölainsäädäntö velvoit
taa suunnittelijat selvittämään, mitä vaikutuksia hank
keula on ympäristöön. Hallintomenettelylain mukaan
päättäjien on kuultava eri osapuolia ja hankittava riit
tävät tiedot päätöksenteon pohjaksi. Ympäristölainsää
dännöllä pyritään suojelemaan luontoa ja ihmistä hank
keiden haitallisilta vaikutuksilta. Tarvittavat luvat on
anottava ja ilmoitukset tehtävä kuitenkin vasta sitten,
kun suunnitelma on valmis ja tärkeimmät valinnat on
tehty, kuten päätös sijoituspaikasta. Ympäristönsuojelun
painopiste onkin pitkään ollut jälkikäteen tehtävissä
korj aavissa toimenpiteissä. Ympäristön pilaantumisen
ehkäiseminen on kuitenkin helpompaa ja halvempaa kuin
vahinkojen korjaaminen myöhemmin. Tähän pyritään ympä
ristövaikutusten arviointimenettelyllä. Tavoitteena on
liittää ympäristökysymykset yhteiskunnalliseen päätök
sentekoon taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten
rinnalle.



24

Ympäristövaikutusten arviointi koskee hankkeita, jotka
vaikuttavat merkittävästi luontoon, rakennettuun ympä
ristöön sekä yhteiskuntaan. Tarkastelussa käsitellään
eri vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä mahdollisuu
det haittojen lieventämiseen. Arviointi aloitetaan hy
vissä ajoin laatimalla arvioinnin kokonaissuunnitelma.
Tiedon hankinta ja käsittely tehdään systemaattisesti ja
kansalaisille varataan mahdollisuus osallisua arvioin
tiin. Monipuolisen selvitystyön ja eri osapuolten neu
vottelujen tuloksena syntyy päätöksentekoaineistoa, joka
kootaan ympäristövaikutusselostukseksi; sitä käytetään
apuna tehtäessä päätöksiä hankkeen toteuttamisesta.
Tavoitteena on haitallisten ympäristövaikutusten ennal
taehkäisy.

Ympäristöministeriön asettaman YVÄ’92 -työryhmän mie
tintö luo yleiset puitteet ympäristövaikutusten arvioin
timenettelylle Suomessa. Työryhmän mietinnön pohjalta
ympäristöministeriö valmistelee lakiesitystä ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä. Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä koskeva laki kuuluu ns. ETÄ-lakeihin
ja tavoitteena on, että laki tulisi voimaan vuoden 1993
alussa.

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvää käytännön
viranomaisyhteistyötä on valmisteltu muun muassa ympä
ristövaikutusten arvioinnin aluehallintoproj ektissa.
Projektin “Ympäristövaikutusten arviointi aluehallinnos
sa - esimerkkinä Oulun lääni” tavoitteena oli kehittää
aluehallinnon suunnittelu- ja yhteistyömenettelyjä si
ten, että erilaisten hankkeiden ympäristövaikutukset
voitaisiin ottaa huomioon suunnittelussa alusta alkaen.

Projektin toteuttivat yhteistyössä Oulun, Kainuun ja
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirit, Oulun lääninhallitus,
Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto ja Kainuun Liitto.
Äsiantuntijatahoina projektiin osallistuvat mm. vesi- ja
ympäristöhallitus, ympäristöministeriö, Teollisuuden
Keskusliitto, Oulun yliopisto, Tielaitos ja Pohjois
Pohj anmaan Metsätautakunta.

Projektiin valittujen kahdeksan kokeiluhankkeen suunnit
telussa ja toteutuksessa pyrittiin soveltamaan ympäris
tövaikutusten arvioinnin periaatteita. Hankkeet koskivat
maankäytön suunnittelua, konkreettisia rakennushankkei
ta, kuten voimalaitoksia, metsien käytön suunnittelua ja
lääninsuunnittelua. Kokeiluhankkeina olivat mm. Top
pilan turvevoimalan laajennuslianke Oulussa sekä voima
j ohtohanke Pyhäkoski( Muhos ) -Ventusneva( Kokkola). Saatu
jen kokemusten pohjalta laadittiin ehdotus siitä, miten
eri aluehallintoviranomaisten yhteistyö ja kansalaisten
osallistuminen järjestetään.

Projekti ehdottaa läänikohtaisen aluehallinnon yhteis
työryhmän perustamista. Äluehallinnon yhteistyöryhmän
päätehtävänä olisi avustaa yhteysviranomaista viranomai
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sen päätöstä edellyttävien hankkeiden ympäristövaikutus
ten arviointimenettelyn tarpeellisuuden määrittämisessä.
Joissakin tapauksissa voidaan kutsua kokoon hankekohtai
sia yhteistyökokouksia ympäristövaikutusten arviointi
menettelyn periaatteiden soveltamiseksi hankkeisiin.
Projekti on antanut yksityiskohtaisia ehdotuksia ympä
ristövaikutusten arviointimenettelyyn oleellisesti liit
tyvästä osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä
sekä seurannasta ja jälkiarvioinnista. Lisäksi projekti
on antanut ehdotuksensa ympäristövaikutusten arviointiin
liittyvästä koulutuksesta ja tiedotuksesta. Projektin
ehdotukset pyritään ottamaan käyttöön Oulun läänissä
vuoden 1993 alusta lähtien.
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VIIMEISIÄ AARNIOMETSI VIEDÄN;
SUOJELUUN, VAIKO HÄKÄTTÄVÄKSI?

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelu— ja seuranta—
toimikuntien mietinnöt osoittivat, että viimeisten vanhojen
metsien suojelulla on kiire. Siksi vesi- ja ympäristöhalli
tuksen luonnonsuojelututkimusyksikkö sai heti perus—
tamisensa jälkeen ympäristöministeriöltä toimeksiannon
ryhtyä inventoimaan Etelä-Suomen viimeisiä vanhoja metsiä
suojeluohjelman laadintaa varten.

Vuonna 1989 aarniometsäkartoituksena alkanut inventointi
pääsi syksyllä 1991 uuteen vaiheeseen, kun ympäristöminis—
teri Sirpa Piet ikäinen asetti työryhmän laatimaan suojelu—
ohjelmaa aarniometsäkartoituksen aineistosta. Äarniomet—
säkartoitus ja vanhojen metsien suojelutyöryhmä pääsivät
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ensimmäiseen osatavoitteeseensa, kun ministerille luovutet—tim 8. 10 työryhmän osamietintö “Vanhojen metsien suojelu
valtion mailla Etelä—Suomessa”. Itsenäisyyden 75 juhlavuo—
den hankkeeksi nimetty esitys on vuoden loppuun lausunto—
kierroksella, jonka jälkeen voidaan ryhtyä tarvittaviin
suojelutoimiin.

Vanhojen metsien suojelutyöryhmä esittää mietinnössään
Oulu—Kajaani—Kuhmo linjan eteläpuolen valtiomaille yhteensä
175 aarniometsäisyyteen perustuvaa erityistä suojelu—
aluetta. Ehdotetut suojelualueet monipuolistaisivat merkit
tävästi metsäluonnon suojelualueittemme verkkoa valtion—
mailla ja ne lähes kolminkertaistaisivat vanhojen metsien
suojelualueitten pinta—alan Etelä—Suomessa. Suojelualueet
keskittyvät Suomenselälle, Pohjois—Karjalan pohjoisosaan ja
Etelä—Kainuuseen. Varsinkaan eteläisimman Suomen valtion—
mailta ei valitettavasti löytynyt riittävästi suojelun—
arvoisia metsiä.

Luonnonsuojelututkimusyksikössä tehtyihin selvityksiin pe—
rustuen on työryhmän mielestä myös suojeltavaan
Talaskankaan—Sopenmäen alueeseen liitettävä aiemmin esitet
tyä enemmän vanhoja metsiä ja soita Vuolijoen kunnasta.
Talaskankaan—Sopenmäen alue on laajalla alueella merkit
tävin vanhojen metsien ja soiden muodostama, valtakun
nallisesti arvokas kokonaisuus.

Myös Hiidenportin kansallispuistoa esitetään laajennet—
tavaksi liittämällä siihen keskeiset osat Porkkasaloa sekä
muita puistoon rajautuvia metsiä ja Teeri—Lososuon soiden—
suojelualueen alue ympäristöineen. Tässäkin on kyse vai—
takunnalisesti arvokkaasta kokonaisuudesta. Etelä—Kainuun
aarniomet säkohteet yhdessä muodostavat kansainvälisesti
merkittävän metsiensuojelukonaisuuden.

Työryhmän ehdotusten kokonaispinta—ala on noin 23 000 heh
taaria, josta metsämaata on noin 16 800 hehtaaria.
Merkittävimmät suojeltavaksi ehdotetun alueryhmän muodosta
vat alueet, jotka rauhoitettaisiin luonnonsuojelulain no
jalla erityisinä suojelualueina. Osa aarniometsäkohteista
sijaitsee nykyisen luonnonsuojelualueen välittömässä
läheisyydessä, joten ne ehdotetaan liitettäväksi suojelu—
alueeseen. Eräiden pienehköjen metsäalueiden suojelu—
muodoksi riittää asianomaisen haltijaviranomaisen oma
rauhoituspäätös.

Suojellun metsämaan osuus nostaisi kartoitusalueen metsä—
maan kokonaisalan nykyisestä 0,38 prosentista 0,53 prosent
tiin. Suojeltujen metsien osuus jää siten edelleen
vähäiseksi. Parhaiten suojelutavoite saavutettaisiin keski—
boreaalisen vyöhykkeen itäosissa. Siellä suojeluosuus
nousisi esityksen mukaan kahteen prosenttiin.

Osa aarniometsäkohteista sijaitsee alueilla, joiden suo—
jelusta valtioneuvosto on jo päättänyt. Nämä aarniometsät
on tarkoitus rauhoittaa lakisääteisesti asianomaista suo—
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jeluohjelmaa toteutettaessa. Lisäksi esitetään harkit—
tavaksi eräiden luonnonsuojelualueiden rauhoitus säädösten
muuttamista, mikäli alueilla on arvokkaita metsiä, joiden
hakkuun nykyiset rauhoitussäännökset sallivat.

Työryhmän suojeluehdotusten toteuttaminen vähentäisi met—
sähallituksen nykyisiä hakkuumahdollisuuksia noin 109 300
m3 vuodessa, joka on hakkuista 2,6 %. Metsäliallituksen kan—
torahatulot pienenisivät noin 16,4 miljoonaa markkaa.
Käyttöpuusuunnitteen aleneminen merkitsisi laskennallisesti
noin 60 henkilötyövuoden alenemista. Todellisuudessa vaiku
tukset lienevät huomattavasti vähäisemmät, sillä esityksen
metsät hakattaisiin suurimmalta osin metsätyökoneilla ja
koneellistamisaste on muutenkin nousussa. Perustettavien
suojelualueiden hoito aiheuttaisi metsähallitukselle lisä—
työtä noin 6 — 7 henkilötyövuoden verran.

Vanhojen metsien suojelulla on suuri merkitys uhanalaisten
metsäeliöiden elinmahdollisuuksille. Tehokas metsätalous
uhkaa erityisesti luonnontilaisista vanhoista metsistä
riippuvaisia eliölajeja. Metsien suojelu on ainoa tiedossa
oleva keino turvata näiden lajien tulevaisuus. Niinpä vii
meisten aarniometsien hakkuista aiheutuvat menetykset
eliöstön suojelulle voivat olla korvaamattomia. Siksi eko—
logisesti kestävään metsätalouteen kuuluu metsän uudistu—
muskyvyn säilyttämisen ohella myös luonnon monimuotoisuuden
säilyttäminen. Tätä voidaan edistää suojelualueita perusta
malla ja ottamalla huomioon suojelunäkökohdat myös talous—
metsien käsittelyssä. Työryhmän ehdottamien uusien metsien
rajauksissa on mahdollisuuksien mukaan tähdätty ekologi—
sesti kestäviin ja monimuotoisiin suojelualuekokonaisuuk—
sun, kuitenkin niin, että alueet koostuvat pääosin
aarniometsistä.

Työryhmässä olivat edustettuna ympäristöministeriö, Keski—
Suomen lääninhallitus, Suomen Metsäteollisuuden
Keskusliitto, Maa— ja metsätaloustuottajien Keskusliitto,
Helsingin yliopisto, Metsäkeskus Tapio, metsähallitus,
vesi— ja ympäristöhallitus, Maailman Luonnon Säätiön Suomen
Rahasto, Suomen luonnonsuojeluliitto sekä maa— ja metsä
talousministeriö. Työryhmän puheenjohtajana toimi Pertti
Rassi ympäristöministeriöstä

Lisätiedot: Tapio Lindholm, isy, puh. 693 8713
Pertti Rassi, ympäristöministeriö,
puh. 1991 236
Pekka Salminen, ympäristöministeriö,
puh. 1991 234
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0
METSIEN PIRSTOUTUMISEN VAIKUTUKSIA LÄJISTOON TUTKITAAN OSANA
TÄLOUSMETSIEN LUONNONSUOJELUN TUTKIMUSTA

Suomesta puuttuu lähes täysin Keski—Euroopassa ja Yhdysval—
loissa yleinen alue—ekologinen (maisemaekologinen)
tutkimustraditio, jossa tutkitaan eliöiden elinympäristöjen
pirstoutumista ja sen vaikutusta eliöiden kantojen ja popu—
laatioiden säilymiseen ja menestymiseen. Alue—ekologisen
tutkimuksen soveltamiseksi talousmetsien luonnonsuojelun ke
hittämiseen aloitettiin kesällä 1992 metsähallituksen
Savonlinnan hoitoalueella Lohikoskella (Sulkava, Punkaharju)
vesi- ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelututkimusyksikön
ja metsähallituksen Itä—Suomen puistoalueen yhteistyönä
tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää varttuneiden ja
sulkeutuneiden metsien pirstoutumisen vaikutuksia lajiston
monimuotoisuuteen.

Metsien pirstoutumisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa
runsaspuustoisen, varttuneen metsän kokonaispinta—alan p1—
enentymistä sekä jäljelle jäävän runsaspuustoisen metsän
jakaantumista yhä pienempiin ja toisistaan eristyneempiin
saarekkeisiin taimikoiden ja nuorten metsien keskellä.
Lisäksi reunabiotooppien osuus kasvaa metsän sisäosiin ver
rattuna pirstoutumisen edetessä.

Tutkimukseen valituilla viidellä alueella on suurin piirtein
sama määrä varttunutta metsää fn. 50—60% pinta—alasta),
mutta se on eri alueilla pirstoutunut erikokoisiin metsäku—
vioihin. Alueet muodostavat sarjan hyvin pienikuvioisesta
(1—2 ha) talousmetsämosaiikista suurikuvioiseen (15—20 ha
yhtenäinen metsäalue) mosaiikkiin. Ympäröivät alueet ovat
nuoria taimikoita ja avohakkuita.
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Tutkimusalueilla tehtiin kesällä 1992 linnustokartoitus,
jonka tarkoituksena on testata Seitsemisen kansallispuis—
tossa ja sen lähiympäristössä aikaisemmin saatuja tuloksia
(Raivio 1992), joiden mukaan varttuneen metsän pinta—alojen
osuus laajemmilla alueilla on tärkeämpää linnuille kuin yk
sittäisten metsäkuvioiden koko. Älustavien tulosten perus
teella tämä oletus pätee myös Lohikosken metsissä.

Tutkimusalueilla tehtiin myös biotooppikartoitus, jonka
tarkoituksena on selvittää talousmetsien pienpiirteisten
biotooppien monimuotoisuutta, erityisesti sitä vaihtelua,
joka löytyy metsätalouskartoilla yhtenäisiksi oletetuilta
metsäkuvioilta. Eli tällä on tarkoitus analysoida alue-eko
logisia ulottuvuuksia ja monimuotoisuutta varttuneen metsän
alueen sisällä.

Kolmanneksi tutkimusalueilta on kuvattu vanhojen talousmet—
sien puuston rakennetta, lahopuun määrää sekä kasvillisuuden
koostumusta. Tämän läliestymistavan on tarkoitus tuottaa tie
toa metsän rakenteellisista ominaisuuksista ja siihen liit—
tyvästä monimuotoisuudesta

Tutkimusten tietoja on tarkoitus käyttää myös eri eläinryli—
mien esiintymiskuvan selittäjinä ja talousmetsien luonnon—
suojelun tarvitseman tarkemman metsätaloussuunnittelun ke—
hittelyssä.

Tutkimusta on tarkoitus jatkaa kesällä 1993 selvittämällä
näiden erikokoisiksi metsäkuvioiksi pirstoutuneiden alueiden
merkitystä nisäkkäille ja hyönteisille. Lisäksi on valmis
teilla metsien pirstoutumisen ja metsänkäsittelymenetelmien
eliöstövaikutuksia käsittelevä laajahko kirjallisuuskatsaus.

Lisätiedot: Tapio Lindho1i, isy, puh. 6938 713
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alue, puh. 90-85784 519
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SÄLÄOJITUSTÄ ZÄITSEVOSSÄ

Maanparannuksen ja vesitalouden työryhmä perusti venä—
läisten kanssa suuren salaojituskoekentän Zaitsevoon
vuonna 1986 - 1987. Zaitsevo sijaitsee 36 kilometriä
Pietarista kaakkoon, Hatsinan piirikunnassa. Koekentän
kokonaispinta-ala on 72 ha, joka on jaettu kahteen osaan
samankokoisiksi lohkoiksi. Koekentän suomalaisen puolen
rakensivat suomalaiset urakoitsijat ja venäläisen puolen
vastaavasti sikäläiset salaojaurakoitsijat. Kenttämit
taukset on tehty vuosina 1987 -1990. Laajasta mittaus
työstä on huolehtinut Pietarissa toimiva Vesitekniikan
ja Maanparannuksen Pohjoinen Tutkimuslaitos (SevNIIGim).

Yhtenä keskeisenä tutkimustuloksena voidaan suomalaisten
kannalta pitää sitä, että meidän mittakaavassamme suuri
salaojituskenttä toi korostetusti esiin pellon koko
naistilanteen tarkastelun. Tässä pellon ja ojituksen
systeemissä mm. pintavalunnalla on keskeinen asema.
Salaojituksen tehokkuusvaatimusta onkin enemmän tarkas
teltava maan vedenjohtamiskyvyn ja maanrakenteen anta
mista mahdollisuuksista. Yhteistutkimus toi uutta tie
toa myös salaojituksen vaikutuksesta maavesien liikkei
sun ja laatuun. Siten on mahdollista entistä paremmin
hyödyntää erilaisten laskennallisten mallien hyväksi
käyttöä eri ojitusvaihtoehtoja harkittaessa.

Tutkimuksen perusteella ei voitu vetää sellaisia johto
päätöksiä, joilla olisi ollut suoranaisia vaikutuksia
suomalaisen salaojituskäytännön muuttamiseen. Sen sijaan
venäläinen osapuoli laati tutkimusprojektin yhteenvetona
uudet ohjeet tiiviiden maiden salaojittamiseksi. Noissa
ohjeissa painotetaan ns. kaksikerrossalaojituksen hyväk
sikäyttöä ja ojakaivannon täyttöä vettä hyvin läpäise
villä materiaaleilla.

Salaojitustekniikan osalta suomalaiset menetelmät saivat
tunnustusta venäläisten raporteissa. Venäläisessä ja
suomalaisessa salaojituksessa olikin suuria eroja mm.
kalustossa, työtavoissa ja työn organisoinnissa. Venä
läisessä salaojituksessa työnmenekki oli huomattavasti
suurempi kuin suomalaisessa. Suomalaisten työmiesten
vähyys ja miesten kyky tehdä monta työvaihetta jous
tavasti työn keskeytymättä siirryttäessä työvaiheesta
toiseen erityisesti kiinnitti venäläisten huomiota.

Kokeessa korostui selvästi pintavesien merkitys pellon
kuivatukselle. Maanpinnan muotoilu siten, että pintave
det virtaavat pellolta pois, sekä salaojien huolellinen
täyttö, silmäkkeet sekä myyrä- tai suoto-ojat salaojien
lisäksi takasivat parhaan mahdollisen kuivatuksen. Venä
läisen puolen koejäsenillä oli hyvin monenlaisia tutki
muksen perusteella toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja
pintavesien poisjohtamiseksi. Yhtenä suomalaiselle sala
ojitukselle yhteistyön kautta tulleena vaikutteena voi
daan pitää venäläisten kaksikerrosojituskokefta. Tätä
ideaa selvitettäneen Suomessakin jatkossa lisää.
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Suomalaisen puolen ojituksia verrattiin toisiinsa laske
maila pohjavedenkorkeushavainnoista SEW30-luku sekä tut
kimalla valuman ja pohjaveden korkeuden välistä yhteyt
tä. (SEW30-luku on summa kasvukauden aikana päivittäin
mitatuista 30 cm syvyyden ylittävistä pohjaveden kor
keuden osuuksista). SEW30-luvun perusteella kaikilla
suomalaisella puolella käytetyillä ojitustavoilla kuiva
tus osoittautui riittäväksi. Eri koejäsenten välillä ei
ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Valuman ja
pohjavedenkorkeuden välisen yhteyden perusteella ei
koejäsenien välille myöskään saatu eroja. Venäläiset
vertasivat omia koejäseniään myös pohjavedenkorkeuden ja
valuman perusteella. Vertailujen mukaan kaksikerrosoji
tus osoittautui muita ojituksia paremmin toimivaksi.

Suomalaisen ja venäläisen salaojituksen vertailun perus
teella suomalaisen puolen ojitukset toimivat jonkin ver
ran paremmin kuin venäläisten ojitukset. Alueiden ver
taaminen keskenään ei kuitenkaan ole ongelmatonta, koska
heidän salaojituksensa tehtiin eri vuonna ja erilaisis
sa olosuhteissa. Suomalainen puoli on ollut vuoden pi
tempään viljelyksessä ja viljelytoimet ovat olleet alu
eilla erilaiset.

Zaitsevon koekentästä määritettyjen K-arvojen (hydrauli
nen johtavuus) ja vedenpidätyskäyrien perusteella las
kettiin koekentän toiminta syksyn 1989 aikana. Sadanta
ja haihdunta saatiin koekentän viereen perustetusta
säähavaintopisteestä. Laskennalla saatiin elokuun loppu
puolen ja syyskuun alkupuolen valunnaksi selvästi suu
rempia arvoja kuin mittaamalla. Lokakuulle lasketut
valunnat olivat samaa suuruusluokkaa kuin mitatut.

Pohjavesien korkeuden ennustaminen fysikaalisin lasken
tamenetelmin onnistui tyydyttävästi. Laskennalla ar
vioitiin ympärysainesoran ja -purun vaikutusta pohjave
den korkeuteen. Kokeessa käytettiin ympärysainetta run
saasti, keskimäärin noin 40 cm vahvuudelta. Ympärys
aineen määrän pienentäminen 10 cm:iin ei mallin mukaan
juurikaan vaikuttaisi syksyn 1989 olosuhteissa salaoji
en toimintaan. Sen sijaan koemaan tiivistyminen haittaa
herkästi salaojien toimintaa. Hyvin hoidetussa maassa
vastaavalla maalajilla riittänee noin 13 m:n imuojati
heys. Taloudellisesti parempaan tulokseen päästään täl
laisella ojavälillä ja maan huokosrakenteesta huoleh
timalla kuin lisäämällä panostusta ojatiheyteen.

Koealueella tehtiin salaojavesien ravinneanalyysejä
vuosina 1988 ja 1989 suomalaisen koealueen kaikista
ojastoista. Vastaavia tuloksia venäläisten koealueelta
ei ollut käytettävissä. Koekentän laajuuden ja koejäsen
ten lukuisuuden vuoksi näytekertojen määrää jouduttiin
voimakkaasti rajoittamaan.

Kokonaistypen huuhtoutuminen oli suhteellisen vähäistä,
kuten lähes luonnontilaisesta viljelykäyttöön otetulta
alueelta alkuvaiheessa sopisi odottaakin. Ammoniumtypen
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osuus kokonaistypestä oli kuitenkin poikkeuksellisen
korkea. Fosforin huuhtoutuminen näyttäisi olevan saha
jauholla täytetyissä ojastoissa korkea alueen aikaisem
paan käyttöön nähden ja selvästi korkeampi kuin sora
täytteisissä oj astoissa. Soratäytteisissä oj astoissa
fosforihuuhtoutumat vaihtelivat varsin paljon. Keskimää
räisen P—pitoisuuden perusteella soratäytteisten ojasto
jen fosforihuuhtoutuma näyttäisi olevan lähellä ‘normaa
lia’.

Biologinen hapenkulutus (30D5) oli ajoittain erittäin
korkea. Erityisesti sahajauholla täytetyistä ojastoista
tulevien vesien kuormitus oli korkea. Myös kemiallinen
hapenkulutus oli moninkertainen Suomessa mitattuihin
arvoihin nähden. Hapenkulutukseltaan salaojavedet ajoit
tain vastasivat yhdyskuntajätevesiä. Salaojavesien kuor
mittavuus johtunee yksinomaan suuresta karjalannan käyt
tömäärästä. Tämä selittäisi myös suuren ammoniumtypen
osuuden.

Tutkimus toi lisätietoa salaojien täyttöaineen vaikutuk
sesta salaojavesien laatuun. Tähän asiaan ei vielä oltu
juurikaan paneuduttu. Orgaanisilla kaivantojen täyttöai
neilla, kuten liakkeilla ja sahajauholla, tullee jatkossa
olemaan nykyistä laajempaa käyttöä soran sijasta. Niiden
vaikutuksista veden laatuun saatiin tässä tutkimuksessa
lisävalaistusta (P-kuormitus, hapenkulutus).

Tutkimusta tulisi jatkaa tulosten varmistamiseksi ja jo
todetun kuormitustason muutoksen suunnan toteamiseksi.
Erityisen tärkeää olisi selvittää sahanpurun ja hakkeen
käyttäytyminen jatkossa ja niiden vaikutus vesistökuor
mitukseen pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen perusteella
näyttäisi siltä, että mainittuja täyteaineita ei tulisi
käyttää laajemmassa mitassa suuren kuormitusriskin vuok
si. Erityisesti biologinen ja kemiallinen hapenkulutus
sekä P-kuormitus ovat sahajauholla täytettyjen salaojien
vedessä selvästi korkeammat kuin muissa ojastoissa.

Karjanlannan mukana peltoon tulevien ravinteiden käyt
täytymistä voitaisiin koealueella tutkia varsin perus
teellisesti. Karjanlanta on entisen Neuvostoliiton kol
hooseilla ja sovhooseilla yleisesti todettu ympäristöon
gelmaksi. Olemassa oleva koekenttä ja tuttu sovhoosi
olisi kyseiselle tutkimukselle hyvä lähtökohta.

Lisätiedot: Markku Puustinen, hyt, puh. 7314 4197

Kirjallisuutta:

Aura, E., Puustinen, M., Virtanen, S.. Mikkola, H., Luoma, T. & Peltomaa, R. 1992. Salaoji
tusmenetelmien vertailu laitsevon kenttäkokeessa. Vesi- ja ympärlstöhallinnon julkaisuja -

sarja A 127, Helsinki. 100 s.
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TULOSSA

HÄPPÄMOITUMINEN MERENKURKUN PIENISSÄ JÄRVISSÄ

Yksi Pohjanlahti-vuoden projekteista on ollut tutkimus
Merenkurkun alueen laskeumista ja pienten järvien happa
moitumisesta. Tutkimus on toteutettu suomalais—ruotsa
laisena yhteistyönä osittain Merenkurkun neuvoston ra
hoittamana. Merenkurkun alue poikkeaa muun muassa ilmas
tollisesti sisämaasta, ja Merenkurkun saaristoon ja
rannikkoalueelle ilman kautta kohdistuvasta kuormituk
sesta ja sen vaikutuksista ei toistaiseksi ole tarkkaa
tietoa. Kuitenkin todennäköisesti laskeuma jakautuu
tälle alueelle varsin tasaisesti. Merenkurkussa on sup
pealla alueella runsaasti eri tyyppisiä, valuma-alueel
taan erilaisia ja eri-ikäisiä järviä, jotka ovat kohta
laisen etäällä lähimmistäkin kuormituslähteistä. Näistä
syistä Merenkurkun saariston ja rannikon järvet tarjoa
vat hyvät mahdollisuudet tutkia ilman kautta leviävän
kuormituksen ja happamoitumisen vaikutuksia.

Tutkimus jakautui kahteen osaan, joista toisessa selvi
tettiin sadeveden laatua yhteensä seitsemällä havainto-
asemalla (4 Suomessa, 3 Ruotsissa) ja toisessa yhteensä
81 pienen järven (51 Suomessa, 29 Ruotsissa) happamoitu
mista veden laadun perusteella. Tutkimuksen tärkeimmät
tavoitteet olivat seuraavat:

* tutkia sadeveden laatua Merenkurkussa

* kartoittaa happamoitumisen nykytilaa sekä arvioida
happamoitumisen historiaa Merenkurkun saariston ja
rannikon pienissä järvissä

* selvittää happamoitumisen erityisongelmia; esimer
kiksi maaperätekijöiden, järvien sijainnin ja si
jaintikorkeuden sekä meriveden vaikutuksia happamoi
tumisen ilmenemiseen järvissä

* selvittää pienten järvien käyttökelpoisuutta ilman
kautta Merenkurkkuun kohdistuvan kuormituksen seu
rannassa

* koota perustietoja Merenkurkun alueen pienten jär
vien yleistilan arviointia ja luokittelua varten,
mahdollisia myöhempiä ympäristötutkimuksia sekä yh
dennetyn seurannan alueen valintaa varten
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Järvien happamoitumista arvioitiin veden laadun, jo
nisummien ja tilastollisten happamoitumismallien perus
teella. Suomen järvissä ionisummat olivat keskimäärin
runsaan kolmanneksen pienemmät kuin Ruotsin järvissä.
Tyypillistä Suomen järville on orgaanisen anionin (hu
muksen) suurempi merkitys. Ruotsin järvet ovat selvästi
paremmin puskuroituja, mikä näkyy erityisesti bikar
bonaatti- ja kalsiumionien pitoisuuksissa ja osuuksissa.
Tärkein joni sekä pitoisuuden että osuuden perusteella
oli natrium. Suomen puolella järvien happamoituminen on
ollut lievästi voimakkaampaa kuin Ruotsissa. Eri happa
moitumismallien mukaan suurin osa järvistä sijoittuu
luokkaan, jossa alkaliniteetti on vähentynyt 0 - 25
peq/1. Kohtalaisen runsaasti on varsinkin suomalaisia
järviä, joissa happamoitumisen määrä on ollut 25 - 50
peq/l.

Muita oleellisia piirteitä Merenkurkun järvien happa
muuden ja puskurikyvyn kannalta ovat:

* orgaanisten happojen ja humuksen korkea pitoisuus
lisää happamuutta; kuitenkin orgaanisen anionin osuus
anioneista on pienempi kuin Etelä-Suomessa

* sulfaatti-ioni on sekä pitoisuuden että osuuden mu
kaan tärkein anioni. Pitoisuudet ovat paikoin erit
täin korkeat, ja osa suifaatista on peräisin merelli
sistä sedimenteistä valuma-alueelta tai järvien poh
jasta

* emäskationien pitoisuudet ja siis maaperän puskuri
kyky ovat kolitalaiset etenkin Ruotsin puolella

* meriveden leijuminen pisaroina ja kosteutena näkyy
järvien korkeina kloridi- ja natriumpitoisuuksina
sekä osittain korkeina pH-arvoina

Vaikuttavia tekijöitä on saman aikaisesti useita. Tämän
vuoksi varsinainen happaman laskeuman vaikutuksia on
usein mahdoton erottaa muista lähinnä luontaisista hap
pamuuden lähteistä. Niinpä monet happamoitumiselle tyy
pilliset vedenlaatu- ja valuma-aluetekijöiden väliset
suhteet ovat epäselviä Merenkurkun järviaineistossa.

Lähiaikoina julkaistaan VYH:n julkaisusarjassa tutki
musraportti, jossa pääpaino on järvien happamoitumisen
tarkastelussa.

Lisätiedot: Pekka Peura, Ympäristötaloudellinen tutki
muslaitos Väkipyörä Oy, puh. 961 - 170 254

Pertti Sevola, Vavy, puh. 961 - 325 6511
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JÄTKUVÄTOIMISTÄ VEDEN LAADUN SEURANTAA MATKUSTÄJÄLÄIVÄ
M/S FENNIÄLLA

Linjalla Kokkola - Skellefteå - Pietarsaari liikennöi
Suomen pohjoisin matkustajalaiva. Keväällä 1992 alukseen
asennettiin jatkuvatoimiset klorofylliä, suolaisuutta ja
lämpötilaa mittaavat laitteet. Hankkeen kustansivat
Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit ja teollisuuslaitok
set, joiden velvoitetarkkailua helpotettiin samalla.
Laitteet jäivät Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin käyt
töön ja huoltoon. Asiantuntijana ja yhteistyökumppanina
oli Merentutkimuslaitos, joka oli aiemmin hankkinut
vastaavat laitteet Helsinki - Tallinna -reittiä kulke
vaan laivaan.

M/S Fennian reitiltä 23.5. ja 28.5.1992 mitatut kloro
fyllipitoisuudet.

Laitteet on ohjelmoitu siten, että ne ottavat lähes 1000
näytettä yhden matkan aikana. Tavoitteena on käsitellä
tulokset yhteistyössä Merentutkimuslaitoksen kanssa ja
verrata Pohjanlahden ja Suomenlahden tilaa keskenään.

Toisena tavoitteena on kehittää aineiston tulostusta
siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin seurannan
ja velvoitetarkkailun tarpeita sekä verrata jatkuvatoi
misen ja normaaliin manuaaliseen näytteenottoon perustu
van aineiston antamaa kuvaa.

Merentutkimuslaitos on selvittämässä lisäksi satelliit
tikuvien hyödyntämismahdollisuuksia laajempien kartoi
tusten tuottamiseksi.

Vuonna 1993 tultaneen täydentämään laitteistoa ravin
neanalysaattorilla, jonka tullevat kustantamaan Skellef
teån kaupunki ja Merenkurkun neuvosto, lisäksi projek
tiin saataneen pohjoismaista rahaa.

Kokkoc SkeIIefte

Lisätiedot: Sinikka Jokela, Kovy, puh. 968-8279 111
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KIINTEIDEN YMPÄRISTÖNÄYTTEIDEN KEMIÄLLISEN ÄNÄLYTIIKÄN
STÄNDÄRDISOINNISTÄ

1 Kiinteät ympäristönäytteet ja standardisointi

Kiinteät ympäristönäytteet, kuten lietenäytteet, jä
tenäytteet tai saastuneilta maa-alueilta tulevat näyt-
teet, ovat hyvin erityyppisiä: ne voivat sisältää kiin
teän aineksen ohella esimerkiksi vettä, öljyä, orgaani
sia liuottimia ja kaasumaisia yhdisteitä. Kiinteiden
ympäristönäytteiden kemiallisia analyysimenetelmiä on
kehitetty mm. USA:ssa (EPÄ), Hollannissa ja Saksassa.

Käytössä on runsaasti menetelmiä tutkittavasta matrii
sista ja tutkimuksen tavoitteista riippuen. Esikäsitte
lymenetelmissä, etenkin uuttotavoissa, on suuria eroja.
Erityisesti orgaaninen analytiikka on vielä vakiintuma
tonta. Hyvin pienten pitoisuuksien ja helposti haihtuvi
en yhdisteiden toteaminen ja kvantitointi heterogeeni
sista matriiseista ja useiden aineiden seoksista on
vaikeaa. Orgaanisten määritysten yhtenäistäminen on
vasta alkuvaiheessa.

Suomalaisia kiinteiden ympäristönäytteiden standardeja
on vasta muutamia, esimerkkinä metallimääritysohjeet
lietteelle. Lisäksi vesianalytiikan SFS-standardeja
sovelletaan kiinteisiin ympäristönäytteisiin. Valmiita
standardeja tarvitaan lisää. Perinteisten tutkimusalojen
analyysimenetelmät eivät yleensä sovellu sellaisenaan
ympäristötutkimuksiin. Yhtenäisiä standardisoituja mene
telmäohjeita tarvitaan ympäristötutkimuksiin, ympäris
tönsuojelun laadunvalvontaan ja mm. pitoisuusrajojen
asettamiseen.

2 Kansainväliset ja kansalliset standardisointijärjestöt

Ympäristöalan standardisointia suorittavat kansainväli
sellä tasolla ISO (International Organization for Stan
dardization), eurooppalaisella tasolla CEN (European
Committee for Standardization) sekä kansallisella tasol
la mm. SFS (Suomen Standardisoimisliitto ry), DIN (Sak
sa), SIS (Ruotsi) ja NNI (Hollanti). SFS edustaa Suomea
sekä ISOssa että CENissä.

ISOn ja CENin standardit laaditaan järjestöjen teknisis
sä komiteoissa, joissa on eri maiden edustajia alan
asiantuntij oma.

Jos halutaan vaikuttaa standardien kohteiden valintaan
sekä sisältöön, on osallistuttava aktiivisesti sekä
kansainväliseen että eurooppalaiseen standardisointityö
hön. ISO ja CEN pyrkivät toimimaan yhteistyössä. CEN
standardien pohjana käytetään mahdollisimman pitkälle
ISO-standardej a.

Vesi- ja ympäristöhallitus on ollut SFS:n ympäristöana
lytiikan toimialayhteisö (asiantuntija, standardien
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laatija) vuodesta 1973. VYH:n toimialaksi on määritelty
veden ja maan laatua kuvaavien kemiallisten, fysikaa—
listen, biologisten ja mikrobiologisten menetelmien
standardisointi. Vesitutkimukseen liittyviä menetelmiä
on VYH:ssa standardisoitu jo 75.

Kiinteiden ympäristönäytteiden analytiikan yhtenäistämi
nen on aloitettu VYH:ssa osallistumalla sekä ISOn että
CENin teknisten komiteoiden toimintaan.

3 Maaperän haitta-aineiden analytiikan standardisointi
ISOssa

Maailmanlaaj uinen maaperän laadun tutkimusmenetelmien
standardisointi aloitettiin 1987, kun ISO perusti komi
tean TC 190 “Soil quality”. Komitean tehtäviä hoitaa
Suomessa VYH:n v. 1991 asettama työryhmä Makesta, johon
kuuluu jäseniä eri laitoksista (VYH, GTK, VTT, VMKL,
MTTK). Tässä vaiheessa osallistutaan näytteenottoa ja
kemiallista analysointia standardisoiviin alaryhmiin.
Kemiallisten analyysimenetelmien valmistelu on jaettu
yhdeksään työryhmään. Näiden työskentelyn tuloksena on
v. 1992 lausuntokierroksella ollut kolmisenkymmentä eri
vaiheessa olevaa menetelmää. Toistaiseksi yhtäkään stan
dardia ei ole valmistunut lopulliseen muotoon.

4 Jäteanalytiikan standardisointi CENissä

CENin alaisuuteen perustettiin keväällä 1992 jätteiden
testaukseen ja analysointiin keskittyvä TC 292 “Charac
terization of waste”. Tämän komitean tehtäviä hoitaa
Suomessa Ympäristöhuoltoyritysten liitto. Seurantaryli
mään kuuluu asiantuntijoita muista laitoksista (mm. VTT,
VYH, GTK).

CEN/TC 292:ssa on kolme työryhmää (näytteenotto, liu
koisuustestit, kemiallinen analysointi), joiden toiminta
on käynnistymässä syksylläl992. CEN/TC 292 toimii kiin
teässä yhteistyössä ISO/TC 190:n kanssa.

CENiin ollaan perustamassa myös teknistä komiteaa kom
postien laadun analysointia varten.

Lisätiedot: Anneli Joutti, ttt, puh. 5089 434
Helena Poutanen, ttt, puh. 5089 437
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NURMES, MAANKAMARAN MUOTOJEN KARTOITUS JA ARVIOINTI
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN KANNALTA

Geomorfologia on geotieteisiin kuuluva tieteenala, joka
kuvaa, tutkii ja selittää maanpinnan muotoja.

Maankäytön suunnittelu tarvitsee monipuolisia ja ajan
tasaisia perustietoj a. Tavanomaisten kaavoituksessa
käytettävien tietojen lisäksi on tarpeen hankkia riit
tävästi tietoa luonto- ja maisematekijäistä. Näin on
mahdollista ennakoida kaavo±tusratkaisuj en ympäristö
vaikutukset, vertailla ratkaisumalleja ja toteuttaa
alueiden käytön kestävän kehityksen periaatteita.

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirissä on inventoi
tu Nurmeksen kaupungin toimeksiannosta kunnan alueen
maankamaran muodostumat ja ne on arvioitu luonto- ja
maisematekijöiden perusteella. Lisäksi on eräin osin,
mm. sora— ja hiekkamuodostumien osalta tarkasteltu sopi
vuutta luonnonvarojen hyödyntämiseen. Työn ensisijainen
tarkoitus on perustiedon tuottaminen kaupungin yleiskaa
voitusta varten. Toisaalta hanke palvelee yleisemmin
kaavoitukseen liittyvien ympäristöselvitysten kehittä
mistä. Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalan läänin
pohjoisosassa. Se käsittää Nurmeksen kaupungin alueen
kokonaisuudessaan. Maa-ala on noin 1490 km . Vesialuetta
on 240 km2. Työ liittyy osittain valtakunnallisen harju-
aineiston tietojen soveltamiseen Pohjois-Karjalan vesi-
ja ympäristöpiirissä.

Tutkimusmenetelmänä on ollut aikaisemman inventointi- ja
tutkimustiedon seulonta ja arviointi sekä tietojen täy
dentäminen ja aj antasaistaminen maastotutkimuksilla.
Kootun aineistokokonaisuuden pohjalta on tehty alueel
linen arviointi luonnon- ja maisemansuojelun sekä maa
aineslain 3 §:n kriteerien kannalta. Kallio- ja maape
rämuodostumien arviointikriteerit poikkeavat hiukan
toisistaan, mutta arviointimenettely on periaatteiltaan
sama.

Tutkimusaineistosta on merkittävyysarvioinnin perus
teella valittu 78 aluetta. Ärvioinnissa on tarkasteltu
mm. kohteen edustavuutta, harvinaisuutta, merkitystä
maiseman osana ja näkymissä, merkitystä yleisen luon
nonharrastuksen, monikäytön ja opetuksen kannalta. Va
littujen alueiden arvo luonnon- ja maisemansuojelun
kannalta sekä toisaalta maa-aineslain soveltamisen (ts.
3 §:n aineksenottoa koskevien rajoitusten kannalta) on
määritelty. Alueille on ehdotettu toimenpideluokka ja
olij eellinen kaavamerkintä yleiskaavoitusta ajatellen.
Lisäksi on tarkasteltu mahdollisesti maa-ainesten ja
kalliokiviainesten ottamiseen soveltuvia alueita. Kohde-
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rajausten lisäksi tutkimuksen ohessa on tehty useita
geomorfologisia seikkaperäiskarttoja sekä koko tutki
musalueesta on valmistumassa geomorfologinen kartta
1:100 000 mittakaavassa.

Lisätietoja: Ari Lyytikäinen, PKvy, puh. 973-141 2737

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN MITTÄÄMINEN JA YLLÄPITÄMINEN
BOREÄÄLISESSÄ HÄVUMETSÄSSÄ

Biodiversiteetti - tai luonnon monimuotoisuus - on it
sessään heterogeeninen termi, joka ei ole suoraan opera
tionaalinen. Tämä merkitsee mm. sitä, että biodiversi
teettiä ei voi suoraan mitata, vaan kulloinkin ainoas
taan jotain sen osaa. Biodiversiteetti on termi, joka
sisältää mm. genettisen vaihtelun, lajistollisen moni
muotoisuuden ja ekosysteemien tai luontotyyppien vailite
lun. Biodiversiteetin suojelulla pyritään näiden eri
monimuotoisuuden osien ylläpitoon. Erityisenä ongelmana
biodiversiteetin suojelussa on vähäinen tietämys biodi
versiteetin eri komponenttien luonnollisen vaihtelun
laadusta ja määrästä. Koska tämä tietämys laajalti puut
tuu, on vaikea arvioida myöskään muutoksia biodiversi
teetin määrässä. Lajitasolla monimuotoisuus on helpoiten
hallittavissa, ja laj istollisesta monimuotoisuudesta
onkin paras yleiskäsitys sekä maailmanlaajuisesti että
Suomen osalta.

Lajistolliseen monimuotoisuuden - tai lajidiversiteet
tim - vaikuttaa kaksi tekijää: lajimäärä ja eri lajien
runsaussuhteet. Koska näiden kahden tekijän suhteellinen
painotus diversiteettimittareissa on aina tulkinnanva
rainen, on lajidiversiteetin mittaamisessa yleensä hyö
dyllisempää keskittyä vain lajimäärän tarkasteluun,
vaikka tällöin menetetäänkin huomattavan paljon aineis
ton sisällöstä. Luonnonsuojelun kannalta on keskeistä
huomata kaksi asiaa. Ensiksi, eri ryhmien (esim. linnut,
perhoset, putkilokasvit) lajimäärä ei alueellisesti tai
ajallisesti aina vaihtele samansuuntaisesti. Toiseksi,
kaikki saman ryhmän lajit eivät ole biodiversiteetin
suojelun kannalta samanarvoisia. Jotkut lajit voivat
olla joko taksonomisesti tai toiminnallisesti hyvin
poikkeavia, jolloin näille tulisi antaa lajidiversitee
tin arvioinnissa suurempi paino. Tämä edellyttää ekolo
gisen toiminnallisuuden ja taksonomian tutkimuksen li
säämistä.
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Talousmetsissä tapahtuvat ympäristömuutokset ovat vai
kuttaneet selvästi Suomen lajistolliseen diversiteet
tim. On epätodennäkäistä, että suojelualueiden perusta
misella voisi yksin taata lajistollisen monimuotoisuuden
säilymisen. Parempi vaihtoehto saattaa olla sellaisten
piirteiden korostaminen talousmetsissä, joilla on merki
tystä lajiston suojelun kannalta. Koska suurin osa Suo
men metsämaasta on talouskäytössä ja koska metsää hoide
taan kuviokohtaisesti, edellyttää diversiteetin säilyt
täminen toimintaohjeita samassa mittakaavassa.

Boreaalinen havumetsä on sekä ajallisesti että alueelli
sesti dynaaminen: suurella osalla boreaalisen metsän
pinta-alasta kulot ovat ajoittain joko aiheuttaneet
puuston uudistumisen tai muutoin voimakkaasti vaikutta
neet kasvillisuuteen. Kulojen esimntymisessä on kuiten
kin alueellisesti ollut huomattavaa vaihtelua. Jos ta
voitteena on säilyttää boreaalisen metsän lajidiversi
teetti, tulisi paremmin tietää, millainen metsän luon
nollinen dynamiikka on ollut. Jäljittelemällä tätä dyna
miikkaa voidaan nykyisin talouskäytössä olevissa metsis
sä päästä lähemmäksi sitä lajidiversiteettiä, joka alu
eilla on alun perin vallinnut.

Jo nyt tiedetään, että boreaalisessa havumetsässä aina
kin kolme eläinlajiston kannalta tärkeää piirrettä on
muuttunut: kulojen häviäminen, kuolleiden puiden kato
aminen ja lehtipuiden väheneminen. Kukin näistä ominai
suuksista vaikuttaa lajeihin, jotka viime vuosina tai
vuosikymmeninä ovat voimakkasti vähentyneet tai tulleet
uhanalaisiksi. Näiden kolmen ominaisuuden palauttaminen
suomalaiseen metsään on lajidiversiteetin suojelun kan
nalta suositeltavaa.

Tutkimuksen kannalta laj idiversiteetin säilyttämisellä
on kolme keskeistä aluetta:
- metsän luontaisen dynamiikan selvitys
- eri lajiryhmien alueellisen yhteisvaihtelun selvittä

minen
- paikkatietoj ärj estelmien kehittäminen

Kolmannessa kohdassa luontevana lähtökohtana ovat jo
olemassaolevat paikkatietoj ärj estelmät, joita käytetään
metsätalouden suunnittelussa. Näihin tulisi liittää
sellaisten tietojen keruu, jotka ovat lajidiversiteetin
arvioinnissa keskeisiä.

Lisätiedot: Jari Kouki, isy, puh. 6938 728
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TAPAHTUMIA

HYDROLOGIÄN TOIMISTON ÄTK-OH3ELMÄT

Hydrologian toimistossa käsitellään kuukausittain suuri
määrä havaitsijoilta tulevaa seurantatietoa. Näiden tie
tojen käsittelyn ja käytön helpottamiseksi on tehty
lukuisa määrä tallennus-, tulostus-, laskenta-, käyttö-,
piirto- ym. ohjelmia. Useimmista ohjelmista ei ole ollut
minkäänlaista selostusta. Vanhimpia ohjelmia ovat teh
neet useat henkilöt, jotka jo ovat lähteneet toimis
tosta. Ohjelmia on viime aikoina paranneltu ja uusittu
sekä tehty uusia ohjelmia mm. sade- ja lumitietojen
käsittelyn kehittelyn myötä. Nyt oli tarkoitus saada
kaikki ohjelmat dokumentoitua. Valmistunut dokumentti
sisältää kaikkiaan 101 eri ohjelmaselostusta, jotka
j akaantuvat seuraavasti:

1. Sade- ja lumirekisterin 29 ohjelmaa
2. Vedenkorkeus- ja virtaamarekisterin 34 ohjelmaa
3. Routarekisterin 9 ohjelmaa
4. Pohjavedenkorkeusrekisterin 15 ohjelmaa
5. Pintaveden lämpötilarekisterin 4 ohjelmaa
6. Haihduntarekisterin 11 ohjelmaa

Rekisterien eri ohjelmien selostuksissa on kerrottu mm.
miten ohjelman saa käyttöönsä, miten ohjelma käynniste
tään, mitä se kysyy käyttäjältä, ohjeita ohjelman käy
töstä, menurivin toiminnot, näppäinmääritykset, mitä
tiedostoja ohjelma käyttää, mitä tulostustiedostoja
syntyy sekä missä eri tiedostot esim. tulostus- tai
ohjelmatiedostot sijaitsevat ja lyhyt kuvaus ohjelman
toiminnasta.

Suurin osa ohjelmista on hydrologian toimiston sisäises
sä käytössä käsittäen kaikki jokseenkin säännöllisesti
käytössä olevat seurantatietoja käsittelevät ohjelmat,
lähinnä tallennus- ja tulostusohjelmat. Tutkijoilla voi
lisäksi olla vain omassa käytössään olevia tutkimuskoh
taisia ostettuja tai saatuja ohjelmia,lähinnä malleja,
joita ei täten tässä ole dokumentoitu.

Vedenkorkeus- ja virtaamarekisterin ohjelmat muodosta
vat laajimman ohjelmistokokonaisuuden. Alla on esimerkki
dokumentin sisällöstä kohdasta 2, jossa on lueteltu tä
män rekisterin ohjelmat.
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2. VEDENKORKEUS- JA VIRTAAMAREKISTERIN OHJELMAT

2.1 VEDENKORKEUKSIEN JA VIRTAÄMIEN TÄLLENNUS
2.2 VEDENKORKEUKSIEN JA VIRTAAMIEN TULOSTUS
2.3 VESITILÄNNEKÄTSAUSKUVÄ
2.4 VESITILÄNNEKÄTSÄUSLISTA
2.5 VEDENKORKEUKSIEN TARKISTUSKUVÄ
2.6 VEDENKORKEUKSIEN KESKI- JA ÄÄRIARVOJEN LASKENTA
2.7 PROSENTTIKUVÄ
2.8 VEDENKORKEUKSIEN TOISTUVUUS
2.9 VIRTAAMIEN TOISTUVUUS
2.10 VIRTÄAMIEN ÄÄRIÄRVOT KYMMENVUOSITTAIN
2.11 VIRTAAMIEN PITKÄNJÄKSON ÄÄRIARVOT
2.12 VEDENKORKEUKSIEN ÄÄRIARVOT KYMMENVOSITTÄIN
2.13 VEDENKORKEUKSIEN PITKÄNJAKSON ÄÄRIARVOT
2.14 VEDENKORKEUKSIEN PYSYVYYS
2.15 VIRTAAMIEN PYSYVYYS
2.16 ÄSTEIKKOKORTIT
2.17 VEDENKORKEUKSIEN JA VIRTÄÄMIEN SIIRTO HYTREK:IIN
2.18 VEDENKORKEUSASEMÄTIETOJEN LISTAUS
2.19 VIRTÄAMA-ASEMATIETOJEN LISTÄUS
2.20 HYTREK:IN HAVAINTOAIKOJEN PÄIVITYS
2.21 UUSIEN WQ:N HÄVÄINTOÄIKOJEN PÄIVITYS
2.22 PUUTTUVIEN VEDENKORKEUKSIEN PÄIVITYS
2.23 PUUTTUVIEN VIRTÄAMIEN PÄIVITYS
2.24 PURKAUTUMISKÄYRIEN LISÄYS JA MUUTTO
2.25 PURKAUTUMISKÄYRÄRAPORTTI
2.26 PROCOL:IN TIETOJEN POIMINTÄ HYTREK:IIN
2.27 VEDENKORKEUSTIETOJEN KÄÄNTÄMINEN VIRTÄÄMIKSI
2.28 LIMNIEN VIENTI HYTREK:IIN
2.29 VIRTAAMIEN KERTOMINEN
2.30 VIRTAAMIEN SUMMÄUS
2.31 VEDENKORKEUKSIEN JA VIRTAAMIEN NIMILÄPUT
2.32 VEDENKORKEUKSIEN SÄÄPUMISLOMAKE
2.33 VEDENKORKEUKSIEN JA VIRTÄAMIEN OSOITETÄRRAT
2.34 VOIMALÄITOSTEN W- ja Q-tiedot

Yleisin ohjelma on tallennusohjelma, joka sisältyy jo
kaisen rekisterin ohjelmavalikoimaan.

Useiden rekistereiden tiedoista voidaan tulostaa valmiit
kuukausitiedotteen taulukot sekä osin myös vuosikirjan
tiedot ja erilaisia tilastollisia taulukoita käyttäjiä
varten.

Dokumentin liitteinä ovat eri tulostukset, taulukot tai
kuvat. Liitteitä on kaikkiaan 93 kappaletta.

Yleisessä käytössä ovat ohjelmat: asteikkokortit, vesi
tilanne, vedenkorkeuden ja virtaaman toistuvuus, pysy
vyys, kymmenvuotiskeskiarvot sekä prosenttipisteet.

Lisätiedot: Seppo Äitamurto, liyt, puh. 1929 553
Marja Reuna, hyt, puh. 1929 545

ElLi
ElLi
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutkimuksen päätulokset mahdolli
simman selkeässä muodossa, tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös
alkuperäisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen rakenne on: otsake (ISOIL—
LA KIRJASIMILLA, iskevä, lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (= Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kiijallisuusviitteet (= järjestys—
numero, tekijä, viitckirjoituksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Jäijestysnu—
meroa käytetään viittcenä selostetekstissä. Selosteetja uutiset laaditaan WP 5.0:lla
(jcrusmerkkilaji: Dutch), pohjalle tiedonvirta.w50, joka löytyy virallisten polijien
joukosta (Pf3, F19). Otsikon pistekoko Dutch 12 lihavoitu versaali, selostetekstin
pistekoko Dutch 12, kiijallisuusviitteiden pistckoko Dutch 10. Artikkelit lähetetään
tulostimcen LASER r500, SAKULLA (ohjelma—muodossa) Pirjo Lehtovaaralle
käyttäjätunnus: Lehtovaara tai kiijeenä Terttu Halmeelle. Selosteen enimmäispi—
tuus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteidcn ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5., 15.9., 30.11. Vesi— ja ympä—
ristöhallitukscn sarjoissa julkaistuista vieraskiclisistä tutkimusraporteista jätetään
scloste Tiedon irran toimitukselle samalla kun alkuperaiskasikirjoitus ao julkaisun
toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi— ja ympäristöhallinnon yksiköistä
lyhcntcitä seuraavasti:

VYH = vesi— ja ympäristöhallinto VYL = vesien— ja ympäristöntutkimus—
tai —hallitus laitos

VE vesistäosasto hyt = hydrologian toimisto
vöt vesistötoimisto vet = vesi— ja ympäristöntutkimus—
rat = rakennustoimisto toimisto
VY = vesien— ja ympäristönsuojelu— Isy = luonnonsuojelututkimusyksikkö

osasto ttt = teknillinen tutkimustoimisto
vyt = vesien— ja ympäristönsuojelu— lab = tutkimuslaboratorio

toimisto Hevy Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri
knt kuntatoimisto Tuvy = Turun vyp
tet teollisuustoimisto Tavy = Tampereen vyp
kat = katselmustoimisto Kyvy = Kymen vyp
kem = kemikaaliyksikkö Mivy = Mikkelin vyp
YO = Yleinen osasto Kuvy = Kuopion vyp
oit = oikeustoimisto PKvy = Pohjois—Karjalan vyp
hat = hallintotoimisto Vavy = Vaasan vyp
tat = taloustoimisto KSvy = Keski—Suomen vyp
tht = tietohallintotoimisto Kovy = Kokkolan vyp
sus suunnittelusihteeristö Ouvy = Oulun vyp

Kavy = Kainuun vyp
Lavy = I.apin vyp
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SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUN TUTKI
MUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA, SYTYKE-OHJELMA

SYTYKE—ohjelman perustivat vuonna 1989 ympäristöministeriö, Suomen Metsä
teollisuuden Keskusliitto sekä Maj ja Tor Nessiingin Säätiö. Perustamissopimuk—
sessa sovittiin, että ohjelma on kolmivuotinen ja päättyy vuonna 1992. Samalla
sovittiin, että ohjelman toteutuksen perusrahoitus on 9 Mmk. Tarkoituksena oli
luoda tieteelliset ja tekniset perusteet pitkän aikavälin tavoitteille ja toimenpiteille,
sovittaa yhteen metsäteollisuuden ympäristönsuojelun eri lohkoja ja vahvistaa
yhteistyötä tutkimuksen tärkeimpien rahoittajien ja suorittaj ien kesken.

Suunnitelmien mukaisesti ohjeinian tutkimus— ja kehittämisprojektit, joita oli
yhteensä yhdeksäntoista, päättyivät vuoden 1992 loppuun mennessä. Niiden
raportointi on vielä osittain kesken. Raportit julkaistaan vesi— ja ympäristöhalli—
tuksen julkaisusarja A:ssa. Lisäksi julkaistaan ohjelman loppuraportti.

Nimensä mukaisesti SYTYKE—ohjelman tarkoituksena on ollut tutkiminen ja
kehittäminen, mitkä molemmat näkökohdat on otettu huomioon ohjelman Suunnit
telussa ja suuntaamisessa. Tutkimusprojekteilla pyrittiin luomaan uutta tietoa
ongelmien ratkaisuun, kun kchittämisprojekteissa sovellettiinja analysointiin myös
muista kuin SYTYKE—ohjclman tutkimuksesta saatavaa tietoa tulevaisuuden
kehityssuuntien ja —mahdollisuuksien arvioimiseksi ja uusien ratkaisumallien
löytämiseksi.

SYTYKE—ohjelman tutkimusten suuntaamisessa ja aihepiirien rajaamisessa otettiin
huomioon muualla tehtävät tutkimukset, kuten LIEKKI— ja HÄPRO—ohjelmat.
Lisäksi lähtökohtana oli tehtaita koskevan päätöksenteon edellyttämä tieto.
Tällainen tieto voidaan ryhmitellä metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää ja
tuotantomahdollisuuksia koskevaan tietoon, prosessitekniseen ja päästöjen käsitte—
lytekniseen osaamiseen, päästöjen vaikutustietoon, yritystaloudelliseen, aluetalou—
delliseenja kansantaloudcllisecn tietoon sekä metsäteollisuuden tuotteiden valmis
tuksen ja markkinoinnin globaalisiin kysymyksiin. Yhdistävänä lenkkinä näille
tiedon alueille ovat kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen löytäminen ja
kehittäminen.

SYTYKE—ohjelman tutkinius—ja kehittämishankkciden tulosten keskeisenä johto—
päätöksenä on, että yhteisin ponnistuksin on kyettävä suuntaamaan riittävä
panostus tutkimus— ja kehittämistyöhön prosessivesikierroiltaan suljettujen sellu—
ja paperitehtaiden rakentamiseksi. Tätä tarkoittavan 300 Mmk:n kehittämisohjel—
man käynnistämisestä onkin SYTYKE—ohjelma tehnyt aloitteita. Päästöjen ja
jätteiden käsitelystä, käsittelyn tehostarnismahdollisuuksista sekä jätevesien
vaikutuksista SYTYKE—ohjelman tutkimukset antoivat uutta, arvokasta tietoa.
Uutta tutkimusta tulisikin voida suunnata sellu—ja paperitehtaiden vesikiertojen
sulkemiseen, uusiin sellunvalmistusmenetelmiin, uusien prosessien päästöjen
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tutkimiseen, lietteiden ja muiden orgaanisten jätteiden polttoon ja tuhkien käsitte
lyyn, päästöjen ja vaikutusten syiden ja seurausten tutkimiseen, sekä edelleen
myös päästöjen ja uusien vedenkäsitelymenetelmien tutkimiseen. Erittäin tärkeänä
on lisäksi pidettävä, kun ympäristönsuojelu integroituu entistä tiivimmin teollisuu
den kehittämiseen, myös ympäristönsuojelua koskevien päätöksien ja määräysten
vaikutusten ja vaikutusmeknismien tutkimusta.

Ohjelman tavoitteena ollut rahoittajien yhteistyön sekä tutkimusyhteistyön kehittä
minen toteutui hyvin. Ohjelman projektien koko rahoitus oli yli 22 Mmk, mikä
teki mahdolliseksi laajojen projektien toteutuksen. Vain voimavaroja yhdistämällä
— tällä kertaa SYTYKE—ohjelman puitteissa — lienee mahdollista saada aikaan
monitieteellistä tutkimustyötä ja tutkijoiden välistä yhteistyötä. Tutkijayhteistyöhön
innostavasti vaikuttivat myös SYTYKE—ohjelman projektien luomisessa käytetyn
toimeksianto— tai hakumenettelyn lisäksi käyttöön otetut tarjouskilpailut.

Siten yhteistyö on tämän päivän Suomessa voimaa. Siihen on olemassa hyvät
henkiset ja asenteelliset valmiudet, joiden myötä myös resurssien yhdistäminen ja
tehokas hyödyntäminen on mahdollista ja tulosten saavuttamiseksi myös tarpeel
lista.

Seppo Ruonala

0
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/27 RÄPORTOITUÄ

FOSFORIN JA TYPEN MIKROBIOLOGISET TRANSFORMAÄTIOT
METSÄTEOLLISUUDEN JÄTEVESIEN BIOLOGISESSA PUHDISTUK
SESSA

Massa— ja paperiteollisuuden jätcvesipäästöihin on viime vuosina kiinnitetty
aikaisempaa suurempaa huomiota sisävesien ja rannikkovesien lisääntyvän
rehevöitymisen myötä. Sellu— ja paperitehtailla on nykyään yhteensä 25 aktiivi—
lietepuhdistamoa, joiden toiminta on jatkuvasti parantunut, ja ravinnepäästöt
pienentyneet. Jätevesimäärät ovat kuitenkin suuria, minkä vuoksi puhdistetun
jäteveden ravinnepitoisuudet tulisi minimoida. Massa— ja paperiteollisuuden
jätevesissä on ravinteita liian vähän tai vain hieman enemmän kuin tarvitaan
mikrobien kasvuun. Mitä tapahtuu, jos näihin jätevesiin ei lisätä ravinteita? Entä
voidaanko biologiseii ravinteiden poiston periaatteita soveltaa massa— ja paperi
teollisuuden jätevesiin, jos niihin lisätään runsaasti ravinteita? Saadanko mahdolli
nen ylijäämä poistettua?

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää voidaanko metsäteollisuuden
jäteveden ravinnepitoisuuksia edelleen vähentää käyttäen biologisia, typen ja
fosforin mikrobiologisiin muunteluihin perustuvia menetelmiä (muita kuin pelkkää
ravinteiden sitomista biomassaan).

Biologisessa tvpenpoistossa jäteveden liukoincn typpi muuttuu nitrifikaation ja
denitrifikaation kautta kaasumaiseksi typeksi, joka poistuu ilmakehään. Tutkimuk
sessa osoitettiin, että typen poiston ensimmäinen vaihe, nitrifikaatio, on aina koko
prosessia rajoittava tekijä. Nitrifikaatiopotentiaalia esiintyi useiden paperitehtaiden
puhdistamojen aktiivilietteissä, mikä merkitsee, että näissä lietteissä oli nitrifioivia
bakteereita. Jotta nitrifikaatiota tapahtuisi myös iii situ olosuhteissa, on am—
moniumia oltava läsnä. Denitrifikaationopeudet olivat aina suurempia kuin nitrifi—
kaationopeudet. Tämä merkitsee, että kaikki nitrifikaation tuottama nitraatti
voidaan välittömästi dcnitrifioida. Nitrifikaation puuttuminen tai alhainen nitrifi—
kaatiopotentiaali voi joissakin tapauksessa johtua alhaisesta ammoniumpitoisuu—
desta, joka ei ylläpidä nitrifioivaa bakteeristoa. Nitrifikaatiopotentiaali oli yleensä
alhainen niissä puhdistamoissa, joiden typpilisäys oli hyvin pieni tai lisäystä ei
ollut.

Puolisellua valmistavan tehtaan puhdistamossa havaittiin hyvin korkeat nitrifikaa—
tio— ja denitrifikaationopeudet, mutta sulfaattisellua valmistavien tehtaiden
puhdistamoissa (tutkittiin kahta tehdasta) ei millään näytteenottokerralla havaittu
lainkaan nitrifikaatioaktiivisuutta. Kokeissa todettiin, että sellutehtaiden jätevesi ei
ollut ainakaan akuutisti myrkyllistä nitrifikaatiobakteereille.
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Joissakin tapauksissa kun typpilisäys oli pieni tai sitä ei ollut, havaittiin typen
poistolle käänteinen ilmiö: biologinen typen sidonta. Tässä prosessissa mikrobit
sitovat kaasumaista typpeä pelkistäen sen ammoniumiksi, joka sitten sitoutuu
biomassaan. Typen sidontaa tapahtui vain, jos lietteiden happipitoisuus oli
alhainen.

Typen lisäys voi parantaa muiden yhdisteiden (BOD ja AOX) reduktiota ja
lietteen laskeutuvuutta. Yli puolet puhdistetun jäteveden typestä on hiukkas—
maisessa muodossa, ja liukoisesta osasta yli kolme neljännestä on orgaanista
typpeä. Parantarnalla biomassan laskeutuvuutta olisi mahdollista vähentää hiuk—
kasmaisen typen kuormaa. Liukoisen orgaanisen typen mineralisaatiota lisäämällä
voitaisiin edelleen vähentää vesistöön joutuvaa typpikuormaa.

Aktiivilietteiden erityisen hyvä kyky poistaa jätevesien fosforia biologisesti
perustuu siihen, että sopivissa olosuhteissa lietteisiin rikastuu bakteereita, jotka
kykenevät varastoimaan huomattavasti enemmän fosforia kuin mitä tarvitaan
solumassan kasvuun. Näitä bakteereita kutsutaan “polyfosfaattibakteereiksi”,
koska fosfaatti varastoituu soluihin polyfosfaatteina. fosfori poistetaan biomassan
mukana. Merkittävimpinä fosforin varastoijina pidetään Acinetobacter—sukuun
kuuluvia bakteereita. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, voiko acinetobakteereilla
olla merkitystä sellu—ja paperitehtaiden aktiivilieteprosessissa niiden nykyisellä
ajotavalla. Toisaalta pohdittiin, voisiko polyfosfaattibakteerien toimintaan perustu
va fosforinpoisto olla mahdollista metsäteollisuuden jätevesien puhdistuksessa, jos
jo prosessia suunniteltaessa otetaan huomioon acinetobakteerien kasvuvaati—
mukset.

Acinetobakteereiden osuus liettcen bakteeristosta oli sekä sellu— että paperi—
tehtaiden puhdistamoissa korkeintaan parin prosentin luokkaa. Paperitehtaiden
tulevassa jätevedessä saattaa olla nielko suuriakin määriä acinetobakteereita, mutta
ne eivät pysty kilpailemaan licttecn muiden heterotrofisten bakteerien kanssa.
Tutkittujcn sellutehtaidcn jätevesissä ja aktiivilictteissä ei yleensä ollut cristcttä—
vissä acinctobaktcercita, vaikka niitä oli helppo sopivissa olosuhteissa rikastaa
myös näistä. Acinetobakteeripitoisuuksicn ja fosfaatinottoa kuvaavien kineettisten
malliemme perusteella voidaan arvioida, että sekä paperi— että sellutehtaiden
puhdistamojen aktiivilietteiden acinetobakteerimäärä voi vastata parhaimmillaan
10 %:sta fosfaatin poistosta.

Acinetobakteereille optimikasvun antava N:P—suhde oli 10, joka on varsin korkea
arvo jätevesien puhdistuksessa yleensä käytettävään arvoon N:P = 5 verrattuna.
Acinetobaktccrien kasvua voitaisiin siis mahdollisesti suosia korkeammilla typpi—
fosforisuhtcilla.

Paperitehtaan jätevedessä voisi sen koostumuksen puolesta elää tehokkaaseen fos—
forinpoistoon riittävä acinctobakteeripopulaatio. Sellutehtaan jätevesissä ei ollut
acinetetobakteercille sopivia hiilenlähteitä. Muista fosforin poiston kannalta
tärkeinä pidetyistä aineista ci näytä olevan puutetta. Käytännössä acinetobakteerien
suosimiseksi ja sopivien hiiliyhdisteiden tuottarniseksi olisi puhdistamoihinraken—
nettava mm. anaerobinen vaihe.

Voidaan kysyä, onko nykyisissä aerobisissa aktiivilietelaitoksissa syytä pyrkiä
fosfaattia ylimäärin varastoivien bakteerien suosimisccn, jos puhdistamot voidaan
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saada ilman suuria muutoksia, muun muassa ravinteiden liallintaa parantamalla,
poistamaan jäteveden fosfori aihaiselle tasolle? Polyfosfaattibakteerien ominai
suuksia kannattaisi hyödyntää lähinnä uudentyyppisissä puhdistamoissa, joissa
olosuhteet voidaan alunalkaen suunnitella näitä bakteereita suosiviksi. Tulevai
suudessa voidaan kontrolloiduissa oloissa ajatella jopa geneettisesti manipuloi—
tujen, tehokkaiden polyfosfaattibakteerien käyttöä sopivien jätevesijakeiden
puhdistukseen.

Lisätiedot: Kirsten Jørgensen, ttt, puh. 5089 497
Anneli Pauli, ttt, puh. 4028 260

Kirjallisuutta:

Jørgensen, K.S. & Pauli, A. 1992. Fosforin ja typen mikrobiologiset transformaatiot metsäteolli
suuden jätevesien biologisessa puhdistuksessa. Raportti (SYTYKE 1). SYTYKE—ohjelma, Vesi—
ja ympäristöhallitus, Helsinki. $5 s.

KÄRKÖLÄN LIKAANTUNEEN POHJAVESIALUEEN GEOLOGIA JA
MATEMAATTINEN MALLINTAMINEN

Kärkölän Järvelän pohjaveden pilaantuminen todettiin vuonna 1987. Saha—alueelta
on päässyt kloorifenoleita pohjaveteen. Pilaantunut alue sijaitsee ensimmäisen Sal
pausselän etumaastossa luode—kaakko —suuntaisella harjujaksolla. Tutkimuksessa
selvitettiin heterogeenisen pohjavesialueen geologiaaja testattiin kaksidimensioista
MOC—pohjavesimallia virtauksen ja kulkeutumisen mallintaniiseksi. Mallia
sovellettiin pääasiassa vedenhankinnan ja valvonnan tarpeisiin hankitulla
tutkimusaineistolla.

Maastotutkimukset käsittivät porakonekairauksia, räjäytysseismisiä luotauksia,
maa— ja pohjavesinäytteiden ottoa sekä lähteiden ylivuodon ja pohjavettä purkavan
Pyhäojan virtaaman mittauksia. Laboratoriossa määritcttiin maaiiäytteistä
rakeisuus, vedenläpäisevyys sekä maa— ja vesinäytteistä kloorifenolipitoisuuksia.

Mallinnettava alue jakaantuu harjualueeseen, kalliopainantceseen,
kallioselänteeseen ja Pyhäojan laaksoon. Harju—alueen maaperä on hyvin
vettäläpäisevää hiekkaa ja soraa. Kallioselänne toimii vedenjakajana harjun ja
kallio—painanteen välissä. Kalliopainanteessa ja Pyhäojan laaksossa pohjavesi on
paineelliista. Saha—alueen kloorifenolien päästöalueelta pilaantunut pohjavesi
virtaa kalliopainanteen hiekka— ja moreenikerroksista Pyhäojan laakson hiekka—
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ja sorakerroksiin. Kloorifenolipitoisuudet ovat suurimmillaan syvällä olevissa
maakerroksissa lähellä kallionpintaa. Suurin havaittu kloorifenolipitoisuus lähes
100 000 tg 1’ on määritetty kalliopainanteen alueelta. Käytöstä poistettu
pilaantunut Kukonmäen vedenottarno sijaitsee harjualuecn ja Pyhäojan laakson
yhtymäkohdassa. Vedenottamolta vesi virtaa sekä pohjavetenä että Pyhäojaa pitkin
pintavetenä noin 1,5 km päässä sijaitsevan Valkjärven suuntaan.

Pohjavesimalli kokoaa ja havainnollistaa hcterogecnisen pohjavcsialuccn geologian
yhdeksi kokonaisuudeksi. Laskelmien perusteella lika—aineen kertapäästön ja 12
vuotta kestävän tasaisen virtaustilanteen jälkeen lika—aincita esiintyy päästökohdan
ja mallialueen ulosvirtauskohdan välillä ja kuluu kynimeniä vuosia ennenkuin
tarkasteltu akviferialue puhdistuu luonnostaan. Mallin laskernat keskimääräiset
pohjavedenpinnat ja kloorifenolien kulkcutumisreitti vastaavat melko hyvin
mitattuja tuloksia. Virtausmallinnuksen massataseen virhe on alle 0,01 prosenttia
ja kulkeutumismallintamisen virhe on keskimäärin viisi prosenttia.

MOC—malli soveltuu rajoitetusti ennustcttaessa pohjavcden virtausta ja lika—
aineiden kulkeutumista Kärkölän kaltaisissa pienissä lieterogecnisissa akvifereissa.
Tarkemman ratkaisun saamiseksi tarvitaan enemmän tietoa alueen
hydrogeologiasta ja voidaan soveltaa kolmidirnensioista pohjavesimallia. Saatuja
MOC—mallilla laskettuja tuloksia voidaan soveltaa suunniteltaessa
puhdistuspumppauksia ja käyttää apuna suunniteltaessa täydclliscrnpää
mallintamista. Mallintaminen on voimakkaasti riippuvainen saatavilla olevasta
geologisesta aineistosta. Kaksidimensioisia malleja tarkempien kolmidimensi—
oisten mallien ominaisuuksien merkityksen ja hyväksikäytön lisääntymisen
edellytyksenä on maastotutkimus— ja mittausmenctelrnien kehittyminen.

Lisätiedot: Taina Nystn, ttt, puh. 402$ 259

Kirjallisuutta:

Nystn, T. 1993. Kärkölän likaantuneen pohjavesialueen geologia ja niaemaattinen mallintaminen.
Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja — sarja A 135. 83 s. ISBN 951—47—7164—8. ISSN 0786—
9592.
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ITÄISEN SUOMEN JA KARJALAN TASAVALLAN ALUEEN YHTEINEN
EKOLOGINEN TIEDOTE JULKISTETTIIN JOENSUUSSA

Itäisen Suomen ja Kaijalan tasavallan alueelle on laadittu yhteinen suomalais—
venäläinen Ekologinen tiedote nro 1, joka julkistettiin Joensuussa 23. helmikuu
ta. Tiedotteessa kerrotaan vesistöjen tilasta ja ilmansuojelutilanteesta Pohjois—
Karjalassa, Kainuussa, Kuusamossa ja Karjalan tasavallassa. Se on toimitettu Poh—
jois—Kaijalan vesi— ja ympäristöpiirissä ja julkaistu ympäristöministeriön varoin.

Ekologisen tiedotteen tavoitteena on kertoa itäisen Suomen — Pohjois—Karjalan,
Kainuun ja Kuusamon — sekä Karjalan tasavallan asukkaille ympäristön tilasta
sekä tavoitteista ja keinoista ympäristön tilan parantamiseksi. Artikkelien kirjoitta
jat ovat Pohjois—Karjalan ja Kainuun vesi— ja ympäristöpiireistä, Pohjois—Karja
lan ja Oulun lääninhallitusten ympäristönsuojelutoimistoista sekä Karjalan tasa
vallan ekologian ja luonnonvarojen ministeriön ilmansuojeluosastosta ja Karjalan
tiedekeskuksen pohjoisten alueiden vesitutkiniuslaitoksesta. Artikkelit on julkaistu
sekä suomeksi että venäjäksi.

Karjalan tasavallan pinta—ala on noin 172 000 km2 eli noin puolet Suomen alasta.
Väkiluku on 802 000. Pohjois—Karjalan, Kainuun ja Kuusamon pinta—ala on
yhteensä noin 52 000 km2 ja asukasluku noin 291 000.

31‘1
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Alueen vesivarat

Itäisen Suomen vesistöt kuuluvat pääasiassa Vuoksen vesistöalueeseen ja las
kevat Laatokkaan. Osa Kainuun vesistä laskee Pohjanlahteen ja osa Kuusamon
vesistä Vienanmereen. Karjalan tasavallassa on noin 61 000 järveä ja 27 000
jokea. Laatokan alasta 40 % ja Aänisestä $0 ¾ sijaitsee Karjalan alueella.
Karjalan tasavallan vesistä runsas puolet laskee Vienanmereen, neljännes Aäniseen
ja viidennes Laatokkaan.

Vesistökuormitus

Pohjois—Karjalassa metsäteollisuus on merkittävin pistemäinen jätevesikuormit—
taja, Kainuussa ja Kuusamossa kalankasvatus. Alueella on kolme sellu—, paperi—
tai kartonkitehdasta. Tcuraskalaa kasvatetaan vuosittain noin 1300 tonnia. Itäisen
Suomen vesistöihin kohdistuvaksi ravinnekuormitukseksi 1990—luvun alussa on
arvioitu yhteensä 920 tonnia fosforia vuodessa, josta pistemäisen jätevesikuormi—
tuksen osuus on noin 60 tonnia vuodessa.

Karjalan tasavallassa vesien tilaan vaikuttavat eniten teollisuuslaitokset, erityisesti
selluloosa— ja paperiteollisuus, yhteensä viisi laitosta. Vesien tilaan vaikuttavat
myös yhdyskunnat, maankuivatus, kaupunkien hulevedet, puutavaran uitto, maata
lous, turkistarhaus, kaivosteollisuus ja ilman kautta tuleva laskeuma. Merkittävim
mät pintavesiä käyttävät laitokset ovat sijoittuneet suurten vesistöjen äärelle:
Laatokalle, Aäniselle, Uikujärvclle ja suurten jokien suualueille. Näillä alueilla
myös vesien tila on voimakkaimmin heikentynyt.

Vesien Jaadullinen kyttöke1poisuus

Itäisen Suomen järvipinta—alasta 79 % ja jokivesistä 42 % luokiteltiin 1980—
luvun lopussa laadultaan erinomaiseksi tai hyväksi. Välttäviä tai huonoja luokitel—
luista järvistä oli 2 ¾ ja jokivcsistöistä 11 %. Loput vesistöistä ovat käyttökel—
poisuudeltaan tyydyttäviä. Pohjois—Karjalassa 1980—luvun lopun luokitus toi esille
aiempaa enemmän tyydyttävään ja välttävään luokkaan kuuluvia vesialueita.
Muutamien keskeisten alueiden tila on heikentynyt lisääntyneestä jätevesikuormi—
tuksesta johtuen, kun verrataan tilannetta 1980—luvun alkuun. Esimerkkeinä tästä
ovat Pielisjoki ja Pyhäselkä Joensuun edustalla sekä Heposelkä, viime ninittu
osin myös hajakuormituksen vuoksi. Kainuussa vesien laatu on viimeisten vuosi—
kymmenien aikana osassa vesistöistä huonontunut ja osassa parantunut. Pääosin
vesien laatu on kuitenkin pysynyt ennallaan, ja vesistöjen tilaan vaikuttavat
pääasiassa valuma—alueen ominaisuudet. Selvin veden laadun paraneminen on
ollut Oulujärven Paltaselän eteläosan muuttuminen tyydyttävästä pääosin hyväksi.
Useiden lulujärven lahtien luokka sen sijaan on muuttunut hyvästä tyydyttäväksi
lähinnä hajakuormituksen seurauksena. Myös vesistöjen happamoiturninen näkyy
jo Kainuun ja Kuusamon vesistöissä. Hajakuormituksen vaikutuksesta useiden
pienvesien tila on heikentynyt 1980—luvulla niin Pohjois—Karjalassa, Kainuussa
kuin Kuusamossakin.

Karjalan tasavallan vesistöissä on yleensä vähän epäorgaanisia aineita, mutta
runsaasti rautaa ja orgaanisia humusyhdisteitä. Juornavesille asetettujen vaatimus
ten perusteella vedet on luokiteltu korkealaatuisiin, tyydyttäviin ja huonolaatuisiin.
Huonolaatuiset vedet sisältävät runsaasti humusta ja rautaa eivätkä sovellu ilman
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puhdistusta juomavedeksi. Yleensä Karjalan alueella pintavedet ovat korkealaa—
tuisia ja soveltuvat moneen käyttötarkoitukseen. Tällaisia ovat mm. Karjalan
suuret järvet, kuten Ääninen, Seesjärvi, Tuoppajärvi, Koutajärvi, Pääjärvi, Kivi—
järvi, Kentjärvi ja useat Aäniscn takana sijaitsevat vesistöt. Likaantuneimpia
alueita sen sijaan ovat Uikujärvi, Vienanmeren—Itämeren kanava, Aänisen suuret
lahdet (Poventsan, Kontupohjan ja Petroskoin lahdet), Laatokan pohjoisosat,
Jänisjoen alajuoksu ja Kenta—Kenton vedet. Myös Vieljärvessä, Suojärvessä sekä
useissa jokivesistöissä veden laatu on huono.

Millaiset vedet tulevaisuudessa?

Vcsiensuojelun avulla voidaan estää vesien tilan ja käyttökelpoisuuden huo—
nontuminen sekä parantaa likaantuneiden vesialueiden tilaa. Itäisessä Suomessa
rehevöitymiskehityksen pysäyttämiseksi vesiensuojelunäkökohdat tulee ottaa huo
mioon nykyistä paremmin erityisesti maa— ja metsätaloudessa. Myös teollisuus—
ja asumajätevesien sekä kalalaitosten jätevesien puhdistus tulee saada vesistö—
kohtaisesti riittävän tehokkaaksi ja toimintavarmaksi. Vesiensuojelun kannalta
tärkeää on myös, miten ilmapäästöjcn pienentämisessä onnistutaan kansainvälises
ti. Nykyisellä kuomiituksella happarnoitumiskehitys Itä—Suomessa jatkuu ja voi—
niistuu.

Karj alan tasavallassa vedenkulutuksen oletetaan tulevaistiudessa lisääntyvän
kaikilla aloilla. Likaantuneiden vesialueiden tilan parantamiseksi sekä likaantumi—
sen ennalta ehkäisemiseksi on pikaisesti ryhdyttävä vesiensuojelutoimenpiteisiin.
Näistä ensisijaisia ovat mm. jätcvcdcnpuhdistamojen peruskorjaus, puhdis—
tusmenetelmien kehittäminen, vesistöjen tilan valvonta sekä vesicnsuojcluvaati—
musten noudattamisen valvonta, vesistöaluckohtaistcn vesiensuojeluohjelmien
laatiminen ja toteuttaminen sekä veden kierrätysjärjestelmien kehittäminen.

IImansuojelutilanne

Pohjois—Karjalassa on ilmansuojeluasetukseen perustuvia ilmansuojeluvelvolli—
sia laitoksia noin 50, Kainuussa ja Kuusamossa 37. Niistä suurin osa on energian—
tuotantolaitoksia. Merkittävimmät rikkipäästölähteet ovat Pohjois—Karjalassa
Imatran Voima Oy:n Joensuun voimalaitos, Enocell Oy:n Uimaharjun sellutehdas
Enossa, Enso—Gutzeit Oy:n Pankakosken kartonkitehtaan lämpökeskus Licksassa
ja finnmincrals Oy:n Vuonoksen talkkitehtaan lämpökeskus lutokummussa,
Kainuussa Kainuun Voima Oy:n voimalaitos ja Yhtyneet Paperitehtaat Kajaanissa
sekä Finnminerals Oy:n Sotkamon tehdas.

Karjalan tasavallassa teollisuuslaitoksia on 420. Ilmansuojelun kannalta ongel—
mallisinimat alueet ovat Segcza, Nadvoitsyn alumiinitehtaan ympäristö sekä
Kontupohjan, Kostamuksen, Petroskoin ja Sortavalan alueet. Vuonna 1991
ilmoitusvelvollisten laitosten päästöt itäisessä Suomessa ja teollisuuslaitosten
päästöt Karjalassa olivat:
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Pohjois— Kainuu ja Karjalan
Karjala Kuusamo tasavalta

Tonnia vuodessa

— rikkidioksidi (S02) 3 900 2 100 15$ 800
— typen oksidit (typpi—

dioksidina, NO2) 1 650 1 010 19 600
— hiukkaspäästöt 1 570 520 80 400

Koko Suomen ilmapäästöt olivat vuonna 1991 noin 195 000 rikkiä (rikkidioksi—
dina) ja noin 300 000 typen oksideja (typpidioksidina). Pohjois—Karjalan ja
Kainuun omista päästölähteistä aiheutuva ilmakuorniitus on läänikohtaisessa
vertailussa suhteellisen pieni. Siitä huolimatta esimerkiksi Pohjois—Karjalan ilman
laadun seurannan tausta—asemilla sulfaattirikin laskeuma—arvot ovat viime vuosina
lähes poikkeuksetta yli ttäneet valtioneuvoston vuonna 1984 vahvistaman pitkän
ajan tavoitteen, jonka mukaan ilmasta maahan ja vesiin laskeutuvien rikkiyhdistei—
den määrä rikiksi laskettuna saa olla korkeintaan 0,5 g neliömetriä kohden
vuodessa. Kuusarnossa sulfaattirikin laskeunia vuonna 1991 oli 0,37 g m2 ja
Kuhmossa 0,53 g m2.

Tulevaisuudessa Pohjois—Karjalassa on odotettavissa typpidioksidipäästöjcn (NO2)
kasvua ja rikkidioksidipäästöjen lievää laskua. Typpidioksidipäästöjen kasvuun
vaikuttaa oleellisesti Uimaharjun sellutehtaan laajennus. Rikkidioksidipäästöjen
vähenemisen puolestaan aiheuttaa mnsasrikkiscn raskaan polttoöljyn kowaaminen
niukkarikkisellä raskaalla polttoöljyllä vuonna 1993. Kainuussa rikkidioksidi—
päästöt ovat pienentyneet vuosina 1990 ja 1991 ja tulevat edelleen vähenemään.
Tämä johtuu lähinnä Kainuun Voinia Oy:n voimalan toiminnan aloittamisesta,
minkä seurauksena useita pieniä energiantuotantolaitoksia on jäänyt pois käytöstä.
Lisäksi päästöjä vähentävät raskaan polttoöljyn rikkipitoisuudcn pieneneminen
vuonna 1993.

Karjalan tasavallassa teollisuus— ja maatalouslaitosten ilmapäästöt ovat vähenty
neet jonkin verran tuotannon supisturnisen ja puhdistuslaitteistojcn tehokkaamman
toiniinnan ansiosta. Puhdistuslaitteistojen avulla saadaan talteen suuri osa hiukkas—
päästöistä, kaasumaisista päästöistä sen sijaan hyvin vähän.

Tieliikenteen aiheuttamia päästöjä on arvioitu itäisessä Suomessa mallien avulla.
Liikenteen aiheuttamista päästöistä erityisesti typen oksidien ja huilimonoksidin
(CO) päästöt ovat huomattavat. Kunnittain tarkasteltuna päästöt ovat suurimmat
Joensuun ja Kajaanin kaupungeissa. Karjalan tasavallan alueella liikenteen
päästöjen osuus on noin 20 % ilmapäästöjen kokonaismäärästä.

Lisätiedot: Paula Mononen, PKvy, puh. 973—141 2714

Kirjallisuutta:
Mononen, P. & Haverinen, L. 1992 (toim.). Vesistöjen tila ja ilmansuojelu itäisessä Suomessa ja
Karjalan tasavallassa. Ekologinen tiedote nro 1. (Sama venäjäksi). Joensuu. 48 s. ISBN 951—47—
6881—7.
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MIKKELIN LÄÄNIN PIENVESIEN UHANALAISIA KASVEJA

Luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesien inventointi alkoi Mikkelin vesi—
ja ympäristöpiirissä vuonna 1989. Ensimmäisenä kesänä testattiin ja kehitettiin
pienvesien kartoituksessa käytettäviä menetelmiä. Peruslähtökohtana oli kasvilli—
suuden, kasviston ja eläimistön inventointi maisemallisten tekijöiden huomioimi—
sen lisäksi. Käytännössä eläimistöstä ei ole kentällä pystytty huomioimaan kuin
vain linnusto. Varsinaiseen inventointiin liittyviä maastotöitä on tehty kesinä 1990
ja 1992. Kesällä 1992 piirissä panostettiin erityisesti luonnonsuojelullisesti
arvokkaiden pienvesien etsintään.

Vuonna 1992 pienvesiselvitys eteni Mikkelin läänissä siten, että kesän aikana
tarkastettiin noin 600 pienvcsikohdetta lähinnä läänin pohjois— ja itäosissa. Lisäksi
kesän aikana saatiin päätökseen kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesien kartoi—
tustyö. Sitä tehtiin yhteistyössä kalastuspiirin kanssa. Luonnonsuojelullisesti
arvokkaiden pienvesien osalta kesällä 1993 inventoidaan loput läänin länsiosasta
ja mahdollisesti tehdään vielä joitakin tarkistuksia jo inventoiduissa osissa lääniä.

Kohteiden ja niiden maiseman luonnontilan arvioimisen lisäksi jokaisen kohteen
kasvilajisto inventoitiin muutaman kymmenen metrin levyiseltä vyöhykkeeltä
kävelemällä puronvarsia ja lampien ja lähteiden rantoja pitkin. Kaikki löydetyt
lajit kirjattiin inventointilomakkeelle ja samalla arvioitiin kunkin lajin runsaus
asteikolla 1 — 5.

Uhanalainen kasvilaji tavattiin 34 kertaa kesän 1992 aikana. Kaikki havainnot
eivät kuitenkaan ole pienvesikohteilta, vaan joukossa on myös joitakin metsä— ja
lehtokasveja, joita tavattiin lampien tai purojen läheisyydestä. Näihin havaintoihin
sisältyy kolme valtakunnallisesti uhanalaista lajia. Heinävedeltä löytyi runsas
hajuheinäesiintymä (Cinna latifolia). Tämä laji on Suomessa luonnostaankin melko
harvinainen, louhikkoisissa puronvarsilehdoissa kasvava, ja tehometsätalous on
tuhonnut nionia sen kasvupaikkoja. Mikkelin läänistä se tunnetaan ennestään vain
muutamalta paikalta. Sysmästä tavattiin puronvarresta kaksi vuorijalavaa (Ulmus
glabra). Sen 1 uontaiset kasvupaikat ovat käyneet hyvin vähiin metsienkäsittelyn
aiheuttaman lchtipuuston vähenemisen ja lehtojen kuusettumisen vuoksi. Punka—
harjulta löytynyt maksasammaliin kuuluva harsosammal (Trichocolea tomentella)
on rehevien, ravinteisten lähteikköjen tihkupinnoilla kasvava laji, jonka kannat
ovat suuresti taantuneet Suomessa. Lisäksi Punkaharjulta löydettiin yksi laji, jota
ei ole aikaisemmin Mikkelin läänistä tavattu. Täniä laji on lehväsammaliin
kuuluva poimulehväsammal (Plagiominum undulatum), joka on meso—eutrofisten
lähteikköjen ja lähteisten korpien asukas.

Mikkelin läänissä uhanalaisista lajeista mainittakoon Kangaslammelta löydetty
kairasammal (Meesia triguetra). Se on Mikkelin läänissä erittäin uhanalainen.
Heinävedeltä tavattiin vaarantuneeksi luokiteltu lettovilla (Eriophomin latifolium).
Samaan uhanalaisuusluokkaan luokiteltu mähkä (Selaginella selaginoides) — hyvin
pieni ruohomainen sanikkainen — tavattiin Savonrannalta. Vaarantuneiksi katsotaan
myös kolmesta paikasta löydetty ruskopiirtoheinä (Rhvnchospora fusca), kahdesta
puronvanesta havaittu tuoksumatara (Galium iatum) ja yhdeltä lähteiköltä
löytynyt vata (Myosoton aguaticum). Silmälläpidettäviin laj eihin kuuluvia kasveja
löytyi kaikkein useimmin. Korpisorsimo (Glyceria lithuanica) kasvoi useilla
rehevillä lampien ja purojen rannoilla, vaikka ei varsinaisesti rantakasvi olekaan.
Sen tyypillisimpiä kasvupaikkoja ovat lehto— ja saniaiskorvet ja niistä sitä löytyi—
km muutamia kertoja. Useilla rehevillä puronvarsilla kasvoi lettosiipisammalta
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(Fissidens adianthoides), ja kämmeköihin kuuluva pienikokoinen suovalkku
(Hammarbya paludosa) tavattiin joidenkin lampien nevareunukselta. Suovalkkua
on sen pienen koon takia hyvin vaikea havaita muun kasvillisuuden seasta ja sen
vuoksi on täysin mahdollista — jopa todennäköistä — että se on lampien rannoilla
yleisempi kuin havaintojen perusteella voisi olettaa.

Punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata) on toinen silmälläpidettävä kämmekkäla—
ji, mutta isokokoisena ja tumman purppuranpunaisena se erottuu hyvin selvästi
kauemmaskin. Punakämmekkäesiintymiä löytyi kesän aikana kolme, joista yksi
tosin oli ennestäänkin tunnettu. Laji on rauhoitettu Oulun läänin eteläpuolella
Ahvenanmaata lukuunottamatta. Mikkelin läänin itäosissa se on äärimmäisen
harvinainen ja tunnetaan sieltä vain kahdelta kasvupaikalta.

Uhanalaisten kasvilajien lisäksi pienvesien rannoilta tavattiin joitakin harvinaiseh—
koja lajeja, joita ei kuitenkaan ole katsottu uhanalaisiksi. Konnanliekoa (Lycopo—
diella inundata) kasvoi muutamalla rantasoistumalla ja nuijasaraa (Carex bux—
baumii) yhdessä puronvarressa. Etelä—Suomessa suuresti harvinaistunut kirkiruoho
(Gymnadenia conopsca) on upea, kookas kämmekkä, joka on lähinnä aho— ja
niittykasvi, mutta se kasvaa myös eutrofisissa, lähteisissä kowissa ja letoilla.
Kesällä 1992 se löytyi pari kertaa männyntaimikosta ja yhdeltä letolta. Toinen
esiintymä koostui pelkästään yksilöistä, joilla oli puhtaanvalkoiset kukat. Myös
toisen esiintymän yksilöissä oli valkokukkaisia. Ilmiö on kirjallisuuden mukaan
harvinainen, sillä yleensä kukka on punainen väriltään.

Lisätiedot: Petri Horppila, Mivy, puh. 955—191 3370
Pirjo Hiltunen, Mivy, puh. 955—191 3347

Kirjallisuutta

Aapa[a, K. 1990. Luonnonsuojelullisesli arvokkaat pienvedet Mikkelin läänissä. Menetelmäkehitys
ja —testaus sekä maastoinventoinnin aloitus. Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesalja nro 262.

0

VALUNNAN KULKUREITIT PELTOVALUMA-ALUEELLA

Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen ja Lundin yliopiston välisessä yhteistyö—
projektissa tutkitaan hydrologisia prosesseja; pohjavalunnan ja suoran valunnan
osuuksia sekä veden kulkureittejä metsä—’, pelto—2 ja suovaluma—alueilla. Projekti
liittyy SILMU—ilmastonmuutostutkimukseen mallinnettaessa metsävaluma—
alueita. Lisäksi projekti on osa kansainvälistä FRIEND—projektikokonaisuutta,
jonka eräänä tärkeänä osa—alueena ovat hydrologiset prosessit ja aineiden kierto—
kulku valuma—alueella.
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Isotooppihydrologisia menetelmiä on harvemmin sovellettu valunnan tutkimukseen
peltoalueilla. Keväällä 1988 tutkittiin lumensulannan aiheuttamaa valuntaa Hovin
savi—hiesu —valtaisella peltoalueella Vihdissä. Alue on instrumentoitu siten, että
kokonaisvalunta ja salaojavalunta mitataan erikseen mittapadoilla, jolloin voidaan
laskea jäännösterminä myös pintavalunnan määrä. Merkkiaineena käytetyn
isotoopin, 8O, konsentraation vaihtelua analysoitiin sadevedestä, sulamisvedestä,
salaojavalunnasta sekä kokonaisvalunnasta, ottamalla näytteitä päivittäin. Myös
pintavalunnan konsentraatio laskettiin massatasapainoyhtälön avulla. Lisäksi
seurattiin valunnan sähkönjohtavuutta ja kiintoainepitoisuutta.

Sekä pintavalunnan että salaoj avalunnan vaihtelu oli yllättävän samansuuntaista,
heti lumensulamisen alettua ‘80—pitoisuuksilla oli voimakas vaste sulamisveden
pitoisuuteen. Kokonaisvalunnasta, (84 mm jaksolla 28.3.—10.4.), yli 90 % oli
‘uutta’, lumensulamisvedestä peräisin olevaa vettä (event water). Alle 10 % (7
mm) oli siis peräisin maaperän vesivarastosta (pre—event water), vaikka valtaosa
sulamiskauden valunnasta tulikin salaojien kautta (BENGTSSON ym. 1992)2. Ja—
kauma oli lähes päinvastainen verrattuna läheiseen metsäalueeseen’. Metsä—
alueella, samana sularnisjaksona, vain n. 20% kokonaisvalunnasta oli ‘uutta’ vettä.

Mitkä olivat veden tärkeimmät kulkureitit salaojitetulla pellolla? Tärkeä reitti oli
ilnian muuta maanpäällinen valunta, noin 20 % oli pintavaluntaa, joka tietysti
kokonaisuudessaan oli ‘uutta vettä. Merkittävää oli, että myös salaojavalunnasta
valtaosa (yli 80%) oli ‘uutta’ vettä (event watcr). Tärkeimpinä kulkureitteinä ovat
muokkauskerroksessa suuret huokoset, jankon pinta, ja syvemmällä ojituksen
yhteydessä putkien yläpuolelle tehdyt ns. sorasilmäkkeet. Sulamiskaudella,
routaantuneessa niaassa ei suotautumisella maaperän hienorakenteessa (matrix
flow) ole merkitystä.

Alueelle on asennettu irnukuppilysirnetrejä eri syvyyksiin ravinne— ja merkki—
ainemäärityksiä varten. Seuraavaksi alue tulisi mallintaa fysikaalisella valunta—
vedenlaatu —mallilla, ja selvittää liuenneen ja kiintoainekseen sitoutuneen fosforin,
sekä typen huuhtoutumisen yhteyksiä hydrologisiin prosesseihin. Ravinteiden
huuhtoutumistutkimukseen saadaan tärkeää lisäinformaatiota käyttämällä rinnak
kain isotooppihydrologisia menetelniiä ja huuhtoutumismalleja.

Lisätiedot: Ahti Lepistö, hyt, puh. 7314 4181
Pertti Seuna, hyt, puh. 7314 4184

Kirjallisuutta:

‘Bengtsson, L., Lepistö, A., Saxena, R.K. & Seuna, P. 1991. Mixing of meltwater and groundwater
in a forested basin. Aqua Fennica 21,1:3—12.

2Benglsson, L., Seuna, P., Lepistö, A. & Saxcna, R.K. 1992. Paiiicle movement of meit water in
a subdrained agricultural basin. Journal of Hydrology, 135:383—398.
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HAPPAMOITUNEIDEN VESISTÖJEN KALMTUSTUTMMUKSET

Suomessa on viimeaikaisten arvioiden mukaan muutama tuhat pientä järveä, joissa
ilmaperäinen happamoituminen on vaurioittanut kalastoa. Happamoituminen
vaivaa eniten Kaakkois—Suomea, Länsi—Uusimaata ja Pohjois—Hämettä. Kuolan
päästöt ovat uhka Lapissa. Happamoitumisesta aiheutuu haittaa vesistöjen käytölle,
lähinnä kalastukselle, minkä vuoksi viranomaisille on tehty lukuisia aloitteita
happamoituneiden vesien kalkitsemiseksi.

Happamoittavien päästöjen rajoittaminen on kaikissa maissa asetettu etusijalle
happamoitumisen torjunnassa. Päästöjen rajoittaminen vaikuttaa kuitenkin vasta
viiveellä eliöyhteisöissä. Lisäksi herkimmät ekosysteemit vaativat niin voimak—
kaita päästöjen vähentämistoimenpiteitä, etteivät ne ole käytännössä lähiaikoina
mahdollisia. Happamoituminen etenee toteutetuista ilmansuojelutoimenpiteistä
huolimatta, sillä kriittinen kuomiitus ylittyy edelleen valtaosassa Suomen herkkiä
metsäjärviä.

Vesien ja maaperän happamoitumisesta aihcutuvia haittoja voidaan vähentää
kalkitsemalla. Tähän väliaikaiseen oireiden hoitoon käytetään useimmiten lähinnä
kalkkikivipohjaisia neutralointiaineita. Myös teknisiä kalkkituotteita, kuten
poltettua ja sammutettua kalkkia, on käytetty erityisen happamien vesien neutra—
loinnissa esimerkiksi länsirannikon alunamailla.

Happamoituneiden vesistöjen kalkitusta on tutkittu ja kokeiltu ainakin Ruotsissa,
Norjassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Iso—Britanniassa. Runsaimmin kalkitus—
kokemusta on Ruotsissa, jossa toteutettiin ensimmäinen ja laajin valtakunnallinen
koeohjelma jo vuosina 1977—82. Suomessa on kalkittu pari sataa vesistöä vähin
tään kerran muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana. Kalkituskokeiluja on
toteutettu mm. FIAPRO—projektin yhteydessä sekä Kymen vesi— ja ympäristö—
piirissä vuonna 1987.

Valtion tukemaa vesien käytännön kalkitustoimintaa toteutetaan tällä hetkellä
Ruotsissa ja Norjassa, jossa kalastuksen kannalta tärkeää on ollut erityisesti lohi—
ja taimenkantojen säilyttäminen. Eri maissa on edelleen käynnissä tutkimushank—
keita, joissa tutkitaan lähinnä kalkituksen biologisia vaikutuksia sekä kehitetään
edelleen teknisiä menetelmiä.

Vesi— ja ympäristöhallitus asetti kesäkuussa 1991 seuranta— ja ohjausryhmän
vesistöj en neutralointiin liittyvien tutkimus—ja selvityshankkeiden koordinointia
varten. Ryhmä perustettiin lähinnä toimeenpanemaan kahden aikaisemman työryh
män mietinnöissään esittämiä jatkotoimia. Tarkoituksena on parantaa tietopohjaa
siten, että 1990—luvun puolivälissä voidaan laatia valtakunnallinen neutraloinnin
toimintaohjelma.

Työryhmän laatima tutkimus— ja selvitysohjelma jakautuu seuraaviin osa—aluei
siin:

— vesistöjen koeneutraloinnit
— neutralointitarpeen arviointi ja uhanalaisten kohteiden inventointi
— neutraloinnin yleinen vaikuttavuus happamien vesien hoitokeinona
— neutraloinnin teknisten menetelmien kehittäminen
— alunamaiden erityiskysymykset
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Erillisiä ohjelmaan sisältyviä hankkeita on 15 kappaletta, ja ne on aloitettu vuosina
1991—92. Työryhmän toimiaika päättyy syyskuussa 1994, jota ennen tutkimusten
tulosten tulee olla raportoituna käytettävissä. Hankkeiden rahoittamisesta vastaavat
maa—ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö.

Hankkeet toteutetaan eri tahojen välisenä yhteistyönä. Yhteistyötahoja ovat vesi—
ja ympäristöhallituksen vesistöosasto sekä vesien—ja ympäristönsuojeluosasto,
vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos, Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitos, useat
vesi— ja ympäristöpiirit sekä Kymen maaseutuelinkeinopiiri. Seurantaryhmässä
on lisäksi edustaja Metsäntutkimuslaitokselta ja Hämeen maaseutuelinkeinopiiristä.

VYL:ssä tutkitaan vedenlaatua koekalkituksiin liittyen, selvitetään kalkituskoh—
teiden arviointiperusteita, inventoidaan arvokkaimpia happamoitumisherkkiä
kohteita sekä arvioidaan kalkitustarvetta mallintamistutkimuksilla. Muita tässä
tarkemmin erittelemättömiä hankkeita ovat mni. selvitys neutraloinnin merkityk
sestä Kaakkois—Suomen vesistöjen hoidossa (sisältää myös koekalkituksia),
alunamaihin liittyvä tutkimus, teknisten mentelmien kehittäminen ja neutralointi—
päätöksentekoa tukevan asiantuntijajärjestelmän laatiminen. Seuraavassa käsitel
lään tarkemmin hankkeita, joissa VYL on niukana.

Tärkein yksittäinen koekohdc on 45 ha:n suuruinen Nokian Alinenjärvi, johon on
aikaisemmin kohdistunut kaukokulkeuman lisäksi huomattava paikallinen rikki—
kuormitus. Järven aikaisemmin elinvoimainen rapukanta on harventunut ja
särkikanta taantunut. Alinenjärvi, joka sijaitsee aivan Nokian keskustan tuntumas
sa, on tärkeä virkistyskohde lähialueiden asukkaille. Alinenjärvi kalkittiin touko
kuussa 1992. Kalkituksen seurauksena järven vedenlaatu koijautui lyhyessä ajassa
ravun ja kalaston kannalta erinomaiseksi. Kalkituksesta ei aiheutunut haitallisia
vaikutuksia ensimmäisen kesän aikana. Alisenjärvellä tutkitaan vedenlaadun lisäksi
rapujen lisääntymisen onnistumista sumputuskokeilla sekä kannan suuruutta
koeravustuksilla. Koekalastuksilla seurataan kalakantojen rakennetta. Pohjaeläi—
mistö on myös seurannassa. Kyselytutkirnuksella tutkitaan Alisenjärven ympäris
tön asukkaiden suhtautumista järveen, järven virkistykäyttöön, happamoitumiseen
ja kalkitukseen.

Lammin Iso Valkjärvellä tutkitaan kalkituksen vaikutuksia elohopean metyloitu—
miseen ja rikastumiseen sekä alumiinin esiintymismuotoihin. Tutkimukset täyden
tävät Iso Valkjärvellä Riista— ja kalatalouden ja Helsingin yliopiston toteuttamaa
kalkituksen ekosysteemitutkimusta. Seurantatulokset osoittavat, että metyylieloho—
pea käyttäytyy eri tavoin Iso Valkjärven kalkitulla kuin happamalla kontrollipuo—
lella. Alkutilanteessa, jossa kalkitulla puolella oli korkeammat metyylielohopeapi—
toisuudet vedessä, on tilanne kääntynyt päinvastaiseksi pintavettä lukuunottamatta.
Nopeasti reagoivan alumiinin pitoisuus oli 20—30 tg 1’ ennen kalkitusta ja
kalkituksen jälkeen 60—70% tätä aihaisemmalla tasolla.

HAPRO:n järvikartoituksen ja kala—aineistojen pohjalta tehtyjen uusimpien
mallilaskelmien mukaan happamoituminen on vaikuttanut 2200—4400 kalakannan
kasvuun tai rakenteeseen Etelä—Suomessa. Arvokkaimpien happamoitumisherkkien
vesistöjen kartoittamista on toteutettu olemassaolevia rekisteritietoja ja selvityksiä
hyödyntäen. Tietolähtcinä ovat mm. RKTL:n arvokkaiden kalakantojen rekisteri,
VYH:n pienvesiselvitys sekä YM:n erityissuojelua vaativien vesistöjen lista.
Vedenlaatutietoja saadaan VYH:n vedenlaaturekisteristä, aikaisemmista kar—
toituksista ja alueellisista selvityksistä. Arvokkaisiin kalakantoihin kohdistuu hap—
pamoitumisuhkia erityisesti Lapissa, mutta todennettuja vaurioita ei vielä ole
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raportoitu. Useat erityissuojelua vaativista vesistöistä ovat Etelä—Suomessa hap—
pamoitumislierkkiä tai jo happamoituneita.

Kalkituskohteiden arviointiperusteita ja kalkitustoiminnan järjestämistä selvitetään
kirjallisuuden ja tiedustelujen avulla. Erityisesti tietoa hankitaan Ruotsista ja
Norjasta, joissa toteutetaan laajaa valtion tukemaa vesien neutralointitoimintaa.
Molemmissa maissa kalkitusrahat jaetaan ensin keskitetysti lääneittäin tai maa—
kunnittain. Läänitasolla toteutettavan kohteiden priorisoinnin perusteet selvitetään
tiedustelulla. Paikallisista aloitteesta vastaavat Ruotsissa usein kunnat ja Norjassa
paikalliset kalastusorganisaatiot. Kirjallisuudesta kootaan kalkituskohteiden
valintaan vaikuttavat tekijät ja niihin liittyvät reunaehdot.

Valtion tukemassa vesien kalkitustoiminnassa on havaittu tärkeäksi mm. oikea
tavoitteenasettelu, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden seuranta, hintakilpailun
varmistaminen, tarvittavien kalkitusta tukevien biologisten palautustoimen—
piteiden toteuttaminen, kalkitustietojen järjestelmällinen rekisteröinti ja oikeiden
menetelmien valinta. (
Kalkitusmalleja (lähinnä Sverdrupin kalkitusmalli) sekä happamoitumismallia
(SMART—malli) sovelletaan tapauskohtaiseen kalkitussuunnitteluun. Mallisovel—
lusten tuloksia hyödynnetään VYH:n vesistöosastolla kehitteillä olevassa asian—
tuntijajärjestelmässä sekä käytännön kalkitusten suunnittelussa. Kalkitusmallien
avulla voidaan laskea kalkkikiven annostelu sekä arvioida vesistön
uudelleenhappamoitumisaikaa. Happanioitumismallilla voidaan arvioida vesistön
tai alueen kalkitustarvetta tulevaisuudessa. Mallien sovetiuksia kokeiltaan mm.
Nokian Alisenjärven valuma—alueella.

Alueellinen liapparnoitumis—kalkitusmallisovitus toteutetaan Kaakkois—Suomessa.
Tutkimuksen avulla arvioidaan pahimmin happamoitumisesta kärsivän kuuden
vesistöalueen herkkien vesistöjen happamoitumiskehitystä sekä kalkitustarvetta
tulevaisuudessa.

Tutkimus— ja selvitysohjelman väliraportti ilmestyy maaliskuussa VYH:n monis—
tesaijaijassa (Nro 458/93). Raporttiin on koottu kaikkien hankkeiden tavoitteet,
sisältö sekä tärkeimmät tulokset vuosina 1991—92.

Lisätiedot: Pasi livonen, vet, puh. 4028 316
Jaakko Mannio, vet, puh. 402$ 342
Juha Kämäri, vet, puh. 402$ 346
Matti Johansson, vet, puh. 402$ 347
Matti Verta, vet, puh. 402$ 319
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KAATOPAIKKOJEN SUOTOVESIEN KÄSITfELYSTÄ MRJALLI
SUUSKATSAUS

Suotovesien puhdistus Suomen kaatopaikoilla on vielä harvinaista, eikä puhdis—
tusvaatimuksia ole. Suotoveden ympäristövaikutusten kannalta tärkeitä ovat
syntyvän suotoveden määrä ja laatu sekä keräily ja käsittely. Ensisijaisesti kaato—
paikoilla pyritään suotoveden määrän vähentämiseen ja laadun parantamiseen eri
laisin ennaltaehkäisevin toimenpitein. Vanhoilla kaatopaikoilla suotoveden on
usein annettu laimentua muihin valumavesiin ja suotautua ympäristöön. Uusilla
kaatopaikoilla edellytetään suotoveden keräilyjärjestelmää, mikä pakottaa arvioi
maan tähänastista tarkemmin myös suotovedcn käsittelytarvetta. Ympäristövai—
kutusten ennakointi ja päästörajoitukset ovat pohjana asianmukaisen käsittely—
menetelmän valinnalle.

Raportissa on esitetty kaatopaikkojen suotovesien käsittelyssä käytettyjä tai
tutkittuja menetelmiä. Esityksessä on käyty läpi sekä yksinkertaisia, pienille
kaatopaikoillc ja laimeille suotovcsille sopivia menetelmiä että väkcville suotove—
sille soveltuvia, korkeat puhdistusvaatimukset täyttäviä menetelmiä. Yksinkertaiset
menetelmät soveltuvat monesti Suomen olosuhteisiin, mutta tiukentuvat puhdis—
tusvaatimukset saattavat edellyttää myös vaativampidn menetelmien käyttöönottoa
tulevaisuudessa.

Suotovesien laadulle on ominaista suuri orgaanisen aineksen määrä, etenkin
vaikeasti hajoava COD, ammoniumtypen suuri pitoisuus, vähäinen fosforipitoisuus
sekä alhainen lämpötila. Raskasmetallela on useimmiten samassa määrin kuin
asumisjätevedessä. Kaatopaikan hajoamisolosuhteista ja vesien laimentumisesta
riippuen suotoveden laatu vaihtelee huomattavasti, ja sitä on vaikea ennustaa.
Suomessa hajoamisolosuhtcet kaatopaikalla ovat huonot, ja suotovedet ovat
yleensä laimeampia kuin Keski—Euroopassa. Suotovesien määrän ja laadun
vuodenaikainen vaihtclu vaikeuttaa käsittelymenetelmän mitoitusta.

Yleensä paras tulos saavutetaan täydentämällä biologista menetelmää fysikaalis—
kemiallisclla vaiheella. Erilaiset maaperä— ja kosteikkokäsittelyt perustuvat usein
monien mekanismien yhteisvaikutuksccn ja sopivasti yhdistettynä niillä voidaan
poistaa useimmat epäpuhtaudet. Näiden prosessien teoreettinen tietäniys ja
menctclmäkehittely ovat kuitenkin vielä alkuvaiheessaan, ja pitkäalkaistehokkuus
ja —vaikutukset tunnetaan huonosti. Lisänä voidaan käyttää esim, ilmastettua
lammikkoa tai kemiallista saostusta. Suotoveden kierrätys kaatopaikkaan on
käyttökelpoinen, yksinkertainen anaerobimcnctclmä, joka voi sopia csikäsittelyk—
si. Johdettaessa suotovesi asumisjätevcden puhdistamolle tulee varmistaa puhdis—
tamon kapasitcctin riittävyys.

Tulevaisuudessa kaatopaikkojen asenian muuttuminen jätehuollon osana ja
kaatopaikoille vietävienjätejakeiden muuttuminen voi vaikuttaa oleellisesti uusien
kaatopaikkojcn suotovesien laatuun ja sitä kautta myös käsittelytarpeeseen.

Lisätiedot: Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254

Kirjallisuutta:
Reinikainen, A. & Tanskanen, J—H. 1992. Yhdyskuntajätteen kaatopaikan suotovesien käsittely—
vaihtoehdot. Helsinki, vesi— ja ympäristöhallitus. 76 s. Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarja
nro 443.
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PAKKAUSTYÖRYHMÄN MUISTIO VALMISTUNUT

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on seurannut LY:ssä kehitteillä olevan
pakkaus—ja pakkausjätedircktiivin valmisteluaja selvittänyt direktiivin vaikutuksia
Suomeen. Komission direktiiviehdotus valmistui heinäkuussa 1992. Direktiivin
lopullinen hyväksyminen tapahtunee vuoden 1993 loppupuolella. Direktiivin
tavoitteet ja niiden vaikutukset ulottuvat Suomeen ETA—sopimuksen voimaantu—
lon myötä.

Tulevassa direktiivissä asetetaan joukko tavoitteita pakkausjätteen vähentämiselle,
hyötykäytölle ja loppusijoitukselle. Niiden toteuttamiseksi sovellettavat toimenpi
teet jäävät paljolti jäsenvaltioitten itsensä harkittaviksi annettujen kriteerien rajois—
sa. Konkreettisia tavoitteita komission ehdotuksessa on asetettu mm. raaka—
aineen kierrätykselle ja hyödyntämiselle. Nykyhetken arvioiden mukaan lopullinen
90 prosentin hyödyntämistavoite tulisi saavuttaa noin vuoteen 2005 mennessä. Sitä
ennen (n. vuoteen 2000 mennessä) on otettava käyttöön pakkausten hyödyntämi—
sestä kertovat standardoidut merkinnät. Direktiiviehdotus lähtee yhteisvastuun Qperiaatteesta, so. kukin osapuoli — elinkeinoelämä, valtiovalta ja kuluttajat — on
omalta osaltaan vastuussa toimenpiteiden toteuttamisesta.

Direktiiviehdotusta on arvosteltu mm. siitä, että se asettaa tiukkoja vaatimuksia
hyötykäytölle, mutta ei sisältä käytännön tavoitteita pakkausjätteen määrän
vähentämiselle tai sen synnyn ennaltaehkäisemiselle esim. uudelleenkäyttöjärjes—
telmin. Pakkausjätteen haitallisuutta vähennetään ensi vaiheessa välttämällä
raskasmetallien käyttöä pakkauksissa.

Koska direktiiviehdotukscn sisältö on ollut ja on edelleen jatkuvassa muutostilassa,
työryhmä ei ole pyrkinyt pitkälle yksityiskohtiin menevien ehdotusten tekemiseen
toimeenpanosta. Muistio on tilanteen pcruskartoitus Suomen ja muiden Euroopan
maiden osalta, ja siinä pyritään antamaan alustavia näkemyksiä siitä, miten varau
tua tulevaisuuden haasteisiin.

Pakkausteknologiaryhmä ry:n selvitysten mukaan Suomessa pakkausjätettä syntyy
n. 420 000 tonnia vuodessa cli $4 kg/asia, josta vajaa puolet kotitalouksista. Tästä
määrästä kicrrätctään raaka—aineena 23 % ja poltetaan 9 %, joten hyötykäyttöaste
on yhteensä 32 %. EY—maissa on arvioitu syntyvän pakkausjätettä keskimäärin
150 kg/asia. Suoniessa käytetään paljon erilaisia palautettavia tai uudelleenkäytet—
täviä pakkauksia esim. jakelupakkauksina, mikä Saattaa osaltaan selittää pakkaus—
jätteeksi päätyvän osuuden pienuutta maassamme.

Materiaali— ja pakkaustekniikan kehittyessä monien pakkausten painoa on voitu
alentaa viime vuosina. Kulutuksen kasvu ja lisääntyvä pienten pakkausten määrä
on kuitenkin aiheuttanut sen, ettei pakkausjätteeksi päätyvä määrä ole pienentynyt.
Pakkausjätteen talteenoton lisääminen hyödyntämistä varten on helpointa suurker—
tymäkohteissa, vaikeinta kotitalouksien pakkausten osalta, jossa alkulaj ittelun
toteuttaminen on avainasemassa. Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa
hyödyntämistavoitteet ovat varsin kunnianhimoisia pienten kertymien ja pitkien
kuljetusetäisyyksien takia. Lisäksi polton eli energiahyödyntämisen vähäinen osuus
maassamme asettaa Suomelle erityishaasteita. Muistiossa on eri keräyskokeiluihin
perustuen esitetty alustavia laskelmia siitä, mitä eri pakkausmateriaalien tai—
teenoton lisääminen 60 prosentin tasolle tulisi maksamaan.
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Kaikkea pakkausjätettä koskevat toimintaohjelmat ovat tekeillä useimmissa maissa.
Tuottajan vastuun toteuttaminen tavaran tai pakkauksen koko elinkaaren ajalta
sekä haitallisten aineiden kiellot ovat olleet peruskeinoja pakkausjätteiden määrän
ja haitallisuuden vähentämiseksi. Saksan pakkausasetus on toiminut mallina
lainsäädännöllä toteutetusta tuottajan vastuusta. Toinen perusmalli on Hollannin
pakkaussopimus, joka perustuu vapaaehtoiseen sopimukseen viranomaisten ja
pakkausketjun välillä. Molemmissa maissa on annettu teollisuudelle mahdolli
suus luoda omat järjestelmänsä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ellei tavoitteita
saavuteta, voidaan ottaa käyttöön pakottavia säädöksiä ja taloudellisia ohjauskei—
noja. Kuntien vastuun painottaminen pakkausjätteen kierrätyksessä vaihtelee eri
maissa riippuen mm. vallitsevasta jätehuollon infrastruktuurista. Kierrätyksen
integroiminen muuhun materiaalikierrätykseen koetaan kuitenkin kaikkialla
mielekkääksi.

Myös taloudellisia ja informatiivisia ohjauskeinoja käytetään lainsäädännöllis—
hallinnollisten keinojen ohella. Esim. Suomessa jätehuoltomaksu tullee jätelain
uudistamisen yhteydessä pakolliseksi ja sen porrastanhinen mahdolliseksi, millä
voidaan vaikuttaa myös pakkausjätteen lajitteluun ja hyödyntämiseen.

Pakkaustyöryhniä katsoo, että pakkaus— ja pakkausjätedirektiivin valmistelun
seuraamista on tarpeen jatkaa ja seurantapohjaa uudistaa. Työryhmä ehdottaa
selvitettäväksi, missä aikataulussa ja millaisin toimin välitavoitteeksi asetetut
materiaalikohtaiset 40 prosentin kierrätystavoittect ja yleinen 60 prosentin taI—
teenottoaste voidaan saavuttaa. Työryhmän mielestä tuleviin vaatimuksiin voidaan
alkuvaiheessa lähteä varautumaan valtiovallan ja elinkeinoelämän välisin sopi—
muksin. Sopimuksiin tähtäävät neuvottelut tulee kytkeä näihin selvityshankkeisiin
ja aloittaa viipymättä direktiivin hyväksymisen jälkeen, mikä tapahtunee vuoden
1993 lopussa. Lisäksi on esitetty erityisselvitystä tai —kokeiluja vaativia aiheita
pakkausten ympäristöhaittojen vähentämiseksi ml. uudelleenkäyttöjärjestelmän
kehittämismahdollisuudet, maksujäijestelmän edellytykset ja mitoitus, elinkaarisel—
vitykset sekä tilastopohjan kehittäminen ja tilastoinnin järjestäminen.

Lisätiedot: Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254

Kirjallisuus:
Pakkaustyöryhmän muistio. Ympäristörninisteriön ympäristönsuojeluosaston sarja C 73/1993.
Moniste 26.2.1993.



-y)

TULOSSA

ERÄIDEN PINTA- JA TEKOPOHJAVESILAITOSTEN KYKY POISTAA
SYANOBAKTEEREJA (SINILEVIÄ) JA MUUTA KASVIPLANKTONIA
VEDESTÄ

Raakavedessä runsaana esiintyvät syanobakteerit ja erilaiset levät aiheuttavat
monia ongelmia vedenkäsittelylle. Yleisimmin ongelmat ilmenevät veden vie
raana hajuna mutta syanobaktecrien tuottamat myrkyt voivat muuttaa veden myös
terveydelle haitalliseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää crityyp—
pisten pintavettä raakavetenään käyttävien vesilaitosten kykyä poistaa kasvi—
plankton vedestä. Tutkimuksessa seurattiin etenkin potentiaalisesti myrkyllisten
syanobakteerien käyttäytymistä vedenkäsittelyssä.

Tutkimus toteutettiin sosiaali— ja terveyshallituksen sekä vesi— ja ympäristöhal—
lituksen rahoituksella yhteistyössä kunnallisten terveysviranomaisten, vesilai—
tosten sekä vesi— ja ympäristöpiirien kanssa. Helsingin yliopiston sovcltavan
kemian ja mikrobiologian laitos niääritti raakaveden syanobaktceriesiintymien
myrkyllisyyden. Tutkimukseen valittiin yhdeksän vesilaitosta, jotka kuuluivat ve—
denkäsittelyltään kolmeen eri ryhmään:

— Anttolan, Heinäveden, Imatran ja Taalintchtaan laitosten vedenkäsittely pe
rustui yksinkertaiseen pikahiekkasuodatukseen ja desinfiointiin.

— Raisio—Naantalin, Vammalan ja Rymättylän laitokset perustuivat kemiallis—
een saostukseen, hiekkasuodatuksecn ja dcsinfiointiin kloorilla. Laitoksilla oli
tutkimusaikana käytössä myös aktiivihuilikäsittely.

— Kouvolan ja Hanhikempin laitokset valmistivat tekopohjavettä.

Vuoden 1991 kesän ja syksyn aikana laitosten raakavedestä ja laitokselta lähte—
västä vedestä tehtiin fysikaalis—kemiallisia ja mikrobiologisia määrityksiä sekä
tutkittiin kasviplanktonin koostumusta ja määrää. Lisäksi määritettiin syanobak—
teerien massaesiintyrnien myrkyllisyys.

Vedenkäsittelyltään tehokkainimiksi osoittautuivat tekopohjavesilaitokset sekä
kemialliseen saostukseen ja suodatukseen perustuvat pintavcsilaitokset (taulukko
1). Pelkästään pikasuodatukseen ja desinfiointiin perustuvat pintavesilaitokset
läpäisivät selvästi enemmän leviä ja yleensä orgaanista ainetta kuin saostusta
käyttävät laitokset. Aktiivihuilisuodatus ilman edeltävää kemiallista saostusta
(Taalintehdas) ei riittänyt levä— ja syanobakteerisolujen poistoon.

Voimakkaita syanobakteeriesiintymiä ei tutkimusaikana todettu kuin Hanhikem—
pin ja Raisio—Naantalin raakavedessä. Myrkyllinen syanobakteeriesiintymä havait
tiin ainoastaan Rymättylän raakavedessä. Sen muodosti hermotoksinen Anabaena
lemmermannii. Vesilaitokselta Lähtevä vesi ei tällöin osoittautunut myrkylliseksi.
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Taulukko 1. Keskimääräinen kasviplanktonin ja orgaanisen aineen reduktio
laitosten vedenkäsittelyssä.

REDUKTIO(%)
Kasviplankton— Syanobakte eri— Orgaaninen

Laitos biomassa biomassa aine

Anttola 78 59 1
Taalintehdas 88 42 19
Heinävesi 76 14 5
Imatra 68 68 6

Raisio—Naantali 99,9 99,9 83
Rymättylä 99 98 71
Vammala 99,7 97 $1

Kouvola 99,9 99,4 84
Hanhikemppi 99,995 100 78

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että pelkästään suodatukseen ja desinfiointiin
perustuvat pintavesilaitokset eivät aina kyenneet tuottamaan laadultaan moittee—
tonta vesijohtovettä. Mikäli näiden pelkästään suodatukseen perustuvien laitos
ten raakavedessä esiintyisi runsaasti myrkyllisiä syanobakteereja, myös vesilai—
tokselta lähtevässä vedessä ko. syanobakteerien esiintyminen suurina pitoisuuk—
sina olisi ilmeistä. Koska syanobakteerisolut läpäisevät näiden laitosten vedenkä—
sittelyn hyväkuntoisina, solujen sisällä olevat toksiinit pääsevät tällöin verkos—
toveteen asti.

Eräissä suoraan suodatukseen perustuvissa laitoksissa todettiin puutteita myös
veden desinfioinnissa, mikä johtui kloorin pienistä käyttömääristä ja veden
korkeasta orgaanisen aineen määrästä. Suomen noin 80 pintavesilaitoksesta
tällaisia yksinkertaisia pintavesilaitoksia on vajaa 20. Niiden osuus pintavesilai—
tosten jakamasta vesimäärästä on vajaa 3 %.

Lisätiedot: Kirsti Lahti, vet, puh. 5089 496
Liisa Lepistö, vet, puh. 402$ 310

Kirjallisuus:
Lepistö, L, Lahti, K., Färdig, M. & Niemi, 1. Removal of cyanobacteria and other phytoplank—
ton in four Finnish waterworks (käsikirjoitus valmisteilla).
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LUMO-TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTUS ALKOI

Vesi- ja ympäristöhallituksen koordinoima Luonnon monimuotoisuuden mtkimusohjelma
(LUMO) käynnistyi vuoden 1993 alusta varsin laajana huolimatta yleisesti heilcentyneestätaloudellisesta tilanteesta. Päävastuun ohjelman toteutuksesta kantavat valtion tutkimuslaitokset, luonnontieteelliset museot ja yliopistot. Paitsi luonnon monimuotoisuudentutldmusohjelmana, LUMO voidaan nähdä myös suomalaisen biodiversiteettitutiämuksenkehittämisohjelmana, jonka tavoitteena on saada alan tutkimus pysyvälle pohjalle maassamme.

Tutiämusohjelman ensi vaiheessa on aloitettu viisi ekologista osaohjelmaa, jotka keskittyvät yleisiin ympäristön muutoksiin ja biodiversiteettiin, biodiversiteetin mittausmenetelmiin, lajiston muutoksiin, ekosysteemien pirstoutumiseen ja alueiden suojeluunsekä luonnon kestävään käyttöön. Tutkimukset ovat painottuneet metsäekosysteemeihinja uhanalaisiiin perinneympäristöihin ja niiden monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Vuonna 1992 ohjelman valmistelun ja koordinoinnin yhteydessä valmistui mm. laajaselvitys Suomessa meneillään olevista biodiversiteettiin liittyvistä tutlämushankkeista,LUMO:n sisällöllinen yleis- ja hankesuunnitelma sekä metsäluonnon monimuotoisuudenmittaamista käsittelevä tutldmusraportti. Lisäksi tutkittiin Rio de Ianefrossa kesällä 1992solmitun kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen lainsäädännöllistä asemaa ja seuraamuksia sekä siihen liittyviä kansallisia velvoitteita yhteistyössä Helsingin yliopistonkanssa.

Vuoden 1993 alussa ohjelman koordinoinnin ja valmistelun yhteydessä on aloitettu kokotutkimusohjelmaa tukeva hanke, jossa laaditaan Suomen biodiversiteettivaroista ja niidentämänhetkisestä tilasta luonnon monimuotoisuussopimuksen edellyttämä kansallinenbiodiversiteettiraportti eli ns. maaselvitys. Ensi vuoden vaihteessa valmistuva raportti laaditaan Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon sekä vesi- ja ympäristöhallituksen ympäristötietokeskuksen ja luonnonsuojelututkimusyksilcön välisenäyhteistyönä. Selvityksessä esitetään perustiedot Suomen biodiversiteettivaroista jaarvioidaan niiden säilyttämiseen ja elvyttämiseen tarvittavia toimenpiteitä ja niiden läireellisyysjäijestystä.

LUMO-ohjelman eri osa-alueiden tutkijoiden toimivan yhteistyön kannalta on tärkeää, ettäalan kirjallisuus on helposti käyttöön otettavissa ja, että alan kansalliset ja kansainvälisetyhteyshenkilöt ovat nopeasti tiedossa ja tavoitettavissa. LUMO:n yhteydessä on aloitettukaikkia osaohjelmia tukeva fletohallintoprojekti, jonka päämääränä on helpottaa LUMOtutkimuksiin liittyvien asioiden yleistä dedotusta ja edistää LUMO-tuildjoiden keskinäisiäyhteyksiä. Hankkeen tavoitteena on edistää tiedon saantia myös alan kansainvälisistätutkimusohjelmista ja -tutkijoista. Projektin tavoitteena on myös tukea biodiversiteettiinliittyvää jullcaisutoimintaa ja järjestää alan seminaareja ja kokouksia.

Tietojärjestelmähankkeessa luodaan ja ylläpidetään tutkimus-, projekti-, asiantuntija- jajuilmisurelästeriä LUMO-ohjelmaan liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä bodiversiteettitutkimuksesta. Samalla kootaan yhteen myös LUMO:n eri osaohjelmissa tuotetuttutldmusjulkaisut ja asiantuntija-artikkelit. Projektirekisteri voitaneen perustaa VYH:nkirjaston projektirekisterin (ympäristöntutldmusrekisteri) yhteyteen tai liittää tiedot suoraan tähän rekisteriin. Asiantuntijarekisteri voitaneen koota yhteistyössä ympäristötietokeskuksen (YTK) kanssa. Rekisteriin tallennetaan ympäristöalalla toimivien asiantuntijoiden perustiedot.

Tutkimusohjelman toinen, yhteiskunnallisten ympäristötutkimusten vaihe toteutetaan“Luonnon kestävän käytön” ja “Biodiversiteetti suhteessa lainsäädäntöön, hallintoon,yhdyskuntasuunnitteluun ja opetukseen” -osaohjelmien yhteydessä. Vuonna 1993LUMO:ssa analysoidaan edelleen maamme oilceusjärjestyksen luonnonsuojeluarvoille
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antamaa suojaa ja selvitetään mm. luonnonsuojelun työllisyysvaikutuksia Pohjois-
Karjalan läänin alueella. Laajan, “Talousmetsien luonnonsuojelu” -tutkimushankkeen
yhteydessä selvitetään myös metsäluonnon biodiversiteetin taloudelliseen arvottamiseen
liittyviä kysymyksiä.

LUMO:ssa laaditaan vuonna 1993 myös kokoava raportti suomalaisesta yhteiskunta-
tieteellisestä ympäristötutkimuksesta, sen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Pääosin
LUMO:on liittyvien sosio-ekonomisten tutkimusten suunnittelu ja valmistelu alkaa
tutiämusohjelmassa kuitenkin vasta kuluvan vuoden jäfldmmäisella puoliskolla.

Lisätietoja: Rauno Väisänen,
luonnonsuojelututldmusyksilckö, puh. 6938 705

Jukka-Pekka Jäppinen,
Iuonnonsuojelututkimusyksildcö, puh. 6938 712

Harry Helmisaari (tietohallintoprojekti),
luonnonsuojelututkimusyksikkö, puh. 6938 77

Katriina Bent (biodiversiteettiraportti),
luonnonsuojelututldmusyksikkö, puh. 6938 707
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Sandlund, O.T. 1992: Biological Diversity in Norway. A Country Study. Directorate for Nature
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SUOMEN BIODIVERSITEETTIVAROISTA SELVITYS

Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea muiden valtioiden ohella selvittämäänluontonsa monimuotoisuuden nykytilanteen. Suomen maaraportti toteutetaan osanaLUMO— eli luonnon monimuotoisuus —projektia vesi— ja ympäristöhallituksen luonnon—suojelun tutkimusyksikössä kuluvan vuoden aikana. Yhteistyötahoina hankkeessa ovatympäristötietokeskus sekä luonnontieteellinen keskusmuseo.

Luonnon monimuotoisuus vähenee nopeasti siihen kohdistuvien toimenpiteiden voimistu—essa. Maankäytön intensiteetin kasvu sekä metsätalous ovat pahimmat uhkat Suomenluonnolle. Myös tuhlaava kulutuskäyttäytyminen köyhdyttää luonnonvaroja. Nämä seikatköyhdyttävät luontoamme tällä hetkellä paljon nopeammin kuin esimerkiksi saastuminentai kemikalisoituminen.

Lajien uhanalaistuminen on osoitus muutosproscssista, kuten sopivien elinympäristöjenjatkuvasta vähenemisestä. Suomen maaraportissa esitellään sekä uhanalaisten lajien tilanteen kehittymistä että meidän olosuhteissamme tyypillisen lajiston ylläpitämisen edellytyksiä. Tyypillisten lajien ja elinympäristöjen säilyttäminen kunkin valtion alueella onviime vuonna Rion Unced—kokouksessa allekiijoitetun biodiversiteettisopimuksen tärkeimpiä tavoitteita.

Suomen maaselvitys pyrkii kuvaamaan luonnonalueiden jatkuvasti muuttuvaa tilaa jaesittämään niiden säilyttämiseen tähtäävien toimenpiteiden tärkeysjäijestystä. Selvityksessä pyritään sekä kuvaamaan nykyisiä biodivcrsitecttivarojamme että luomaan katsausniiden historialliseen ja tulevaan kehitykseen. Raportti on muutoskeskeinen, se painottaaihmisen toimintaa ja sen vaikutuksia sekä erilaisia tutkimuksellisia, hallinnollisia ja valis—tustoimenpiteitä, joilla monipuolisen luonnonympäristön säilymiseen voidaan vaikuttaa.
Ympäristötaloustictedllisellä näkökulmalla on selvityksessä tärkeä osuutensa. Biodiversi—teettivaroja tarkastellaan säilyttämisen ja ylläpitämisen lisäksi myös kestävän hyödyntä—misen kannalta. Kestävän käytön periaate asettaa paineita niin talouden rakentecllc kuintuotantomenetelmille ja ihmistoiminnalle yleensä. Olennaisesti biodivcrsitcettikäsittcesccnliittyvä ongelma on, kuinka verrata luonnon säilyttämisen arvoa sen hyödyntämisestäsaataviin tuottoihin. Eräiden esitettyjen teorioidcn mukaan nimenomaan uusiutuvien luonnonvarojen osuus tulee entisestään painottumaan taloudellisessa tarkastelussa tulevaisuudessa.

Suomen toimenpiteet vaikuttavat biodiversiteettiin maailmanlaajuisestikin. Riippuvuu—temme tuontielintarvikkeista on myös suoraan riippuvuutta muiden valtioiden biodiversi—tcetistä. Etenkin kehitysmaissa tuotannon ekologinen kestävyys on varsin kyseenalainen.Toisaalta Suomi antaa myös kehitysapuna asiantuntemusta, joka suuntaa luonnonvaroj c nkäyttöä kohdemaissa. Giobaali tarkastelu osoittaa, ettei luonnon monimuotoisuutta voidatarkastella vain yhden maan sisäisenä asiana.

Maaselvitys tulee toimimaan pohjamateriaalina tänä vuonna toimintansa aloittavan kansallisen biodiversiteettitoimikunnan työlle. Tämän lisäksi julkaisu tulee palvelemaan myöskansainvälisen yhteistyön tarpeita.

Lisätiedot: Rauno Väisänen, isy, puh. 6938 705
Jukka—Pekka Jäppinen, ts)’, puh. 693$ 712
Katriina Bent, lsy, puh. 693$ 707
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AARNIOMETSÄKARTOITUS JATKUU VUONNA 1993

Vuonna 1989 alkanut aamiometsäkartoitus saatiin viime syksynä siihen vaiheeseen, että
ympäristöministeriön asettama vanhojen metsien suojelutyöryhmä jätti osamietintönä ehdo
tuksen valtionmaiden suojeltavista aamiometsäkohteista. Työryhmä teki ehdotuksensa
aamiometsäkartoituksessa kerätyn aineiston pohjalta. Osamietinnön lausuntokierros on nyt
päättynyt ja lausuntoja kootaan parhaillaan raportiksi. Lausuntoja tuli kaikkiaan noin 160
kappaletta, joista ylivoimaisesti suurin osa oli työryhmän ehdotusta puoltavia. Erityisesti
tieteellisten seurojen ja muiden asiantuntijoiden lausunnot olivat puoltavia. Kielteisen kan
nan esittivät lähinnä eräät Pohjois—Karjalan kunnat. Osassa lausunnoista työryhmän ehdo
tusta pidettiin liian suppeana ja korostettiin, että se tarjoaa vain yhden lähtökohdan koko
metsäluonnon monimuotoisuuden huomioivalle metsien suoj elulle.

Ympäristöministeriö on jatkanut vanhojen metsien suojelutyöryhmän toimeksiantoa vuoden
1993 loppuun, jotta työryhmä saisi valmiiksi myös ehdotuksen yksityismaiden luonnonsuo—
jelulliscsti merkittävistä vanhoista metsistä. Aamiometsäkartoitukseen ilmoitettuja yksi—
tyismaiden kohteita on kahtena viime kesänä inventoitu yhteistyössä lääninhallitusten ym—
päristönsuojelutoimistojen voimin. Myös luonnonsuojelujäijestöt ovat osallistuneet työhön.
Inventointeja jatketaan vielä tulevana kesänä, joten inventointiaineiston kemu ja kokoami
nen sekä työryhmän työskentely jatkuvat koko vuoden tiivinä. Vuoden lopussa työryhmä
jättää tuloksiin perustuvan mietinnön ympäristöministeriölle.

Alustavien tietojen ja ilmoitettujen kohteiden tähän mennessä tehtyjen inventointien perus
teella merkittäviä vanhan metsän kohteita on yksityismailla varsin vähän ja suuri osa koh—
teista on hyvin pieniä, vain muutaman hehtaarin. Arviolta noin puolet ilmoitetuista
kohtcista on kooltaan alle kymmenen hehtaaria. Yksityismaiden kohteissa on joukko
erilaisia luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsän tilanteita. Vain pieni osa näistä kohteista
on todellisia vanhoja aarniometsiä.

Olisi tärkeää saada kaikki luonnonsuojelullisesti arvokkaat vanhat metsät mukaan
kartoitukseen ja inventoitua. Ilmoituksia kartoitukseen sopivista metsistä voi edelleenkin
toimittaa luonnonsuojelututkimusyksikköön. Kaikki kohteet inventoidaan asiantuntij avoi—
min ja tulokset kootaan luonnonsuojelututkimusyksikössä työryhmän käsiteltäviksi.

Taulukko 1. Aamiometsäkartoitukseen ilmoitetut yksityismaiden kohteet lääneittäin
(kohteiden lukumäärä ja ilmoituksiin perustuvat pinta alatiedot).

Lääni Ilmoitettuja kohteita Arvioitu pinta—ala Keskimääräinen
/kpl /ha pinta—ala /ha

Turun ja Porin 71 1134 16
Uudenmaan 68 1709 25
Kymen 94 1446 15
Hämen 216 3480 16
Mikkelin 92 4726 51
Pohjois—Karjalan 26 693 27
Kuopion 55 839 15
Keski—Suomen 68 1606 23
Vaasan 35 556 16
Oulun 30 1642 55
Yhteensä 755 17 831 23

Lisätiedot: Tapio Lindholm, isy, puh. 6938 713
Outi Airaksinen, Isy, puh. 6938 707
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PERINNEMMSEMIA ETSITÄÄN

Perinnemaisemaprojekti on nyt ollut käynnissä reilun vuoden. Tarkoitus on mm. etsiä, tutkia ja
arvottaa merkittävimmät jäljellä olevat perinnemaisemat kuten niityt, kedot, hakamaat ja met—
sälaitumet. Ensimmäisen vuoden tulokset ovat hälyttävät: kedoista, niityistä ja hakamaista on
vain rippeet jäljellä. Metsälaitumia on jonkin verran edellisiä enemmän perinteisessä käytössä.
Projekti jatkaa vielä nelisen vuotta perinnemaisemien selvittämistä. Hankkeesta on tarkempi
kuvaus viime vuoden Tiedonvinassa1.

Tutkittavia kohteita on koottu julkaisuista, haastattelemalla alaan perehtyneitä viranomaisia ja
harrastajia sekä tulostamalla kasvistorekisteristä joidenkin lajien csiintymisticdot. Likimainkaan
kaikki arvokkaat perinnemaisemat eivät ole laajalti tunnettuja eikä niistä ei ole mainintaa pro
jektin käyttämissä lähteissä. Siksi projekti on päättänyt toteuttaa laajan kyselyn, jonka avulla
pyritään löytämään arvokkaimmat tutkittavat kohteet.

Kyselyä levitetään sekä viranomaisille että järjestöille osoitetun kirjeen avulla, lehtikirjoituksin
ja henkilökohtaisesti tiedottamalla mm. erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Kyselyssä pyydetään
ilmoittamaan vesi— ja ympäristöhallitukseen tiedossa olevat perinnemaisemakohteet; niityt,
hakamaat, metsälaitumet, kaskimetsät. Kyselyssä ei etsitä pakettipeltoja eikä lannoitettuja
laidunnurmia. Projektin tutkijat käyvät inventoimassa kaikki ilmoitetut kohteet.

Ohessa on kyselyn mukana jaettu pcrinnemaiscrnicn ilmoituslomake. Toivomme, että myös
sinä ilmoittaisit tuntemasi kohteet mieluiten oheisella lomakkeella (siitä voi ottaa kopioita).
Tarvitsemme tietoja erityisesti ennen kesää, mutta niitä voi toki ilmoittaa myöhemminkin seu
raavien vuosien invcntointeihin. Kesällä 1993 inventoinnin painopisteet ovat Satakunnassa,
Pohjois—Karjalassa ja Oulun seudulla. Osa mainituista alueista pyritään tutkimaan niin perus—

teellisesti, että niistä voidaan laatia julkaisu ensi vuonna. Lisäksi tänä vuonna inventoidaan ai
nakin Uudellamaalla, Hämeessä, Keski—Suomessa, Etelä—Karjalassa, Mikkelin, Kuopion ja
Vaasan lääneissä sekä lunasjokivarressa.

Lisätiedot: Anneli Leivo, lsy, puh. 6938 703, Juha Pykälä, lsy, puh. 6938 726,
Hannu Luotonen, PKvy, puh. 973—412 704, Maarit Vainio, Ouvy,

puh. 981—315 $300

Kirjallisuutta:
1. Alanen, A. & Pykähi, J. 1992: Perinnernaisernien inventointi ja hoito. — Tiedonvirta 3: 20—22.
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WMOITTAJA(T)
Nimi:

________

Osoite:

Puhelin työ: Puhelin koti:

KOHTEEN SIJAINTI
Kunta: Kylä tms.__________________________

Sijainnin kuvaus:

Karttakopion tai itse laatimasi sijaintikarttapiirroksen voi laittaa liitteeksi.
Jos sellainen on liitteenä,_laita tähän rasti:

KOHTEEN LUONNE Ympyröi sopivat vaihtoehdot:

*Kallioketo *Rantaniitty *Lehdesniitty *Metsälaidun
*Muu keto *Muu niitty *Hakamaa *Kasken jälkeen

kasvanut metsä

*Laidunnetaan
*Niitetään
*Muu nykyinen käyttö, mikä?

*On ennen laidunnettu
*On ennen niitetty
*Muu entinen käyttö, mikä?__________________

KOHTEEN KÄYTTÖ Ympyröi sopivat vaihtoehdot:

Palauta täytetty lomake yllä olevaan osoitteeseen, kiitos!



30 TÄMÄN SIVUN KOHDAT VOIT JÄTTÄÄ MYÖS TÄYTTÄMÄTTÄ, MIKÄLI ET
TIEDÄ TAI ET EHDI OTTAA SELVILLE VASTAUKSIA

TARKENNETTU SIJAINTI
Lääni:___________________________________ Kylä:
Peruskarttalehti (nimi ja numero):
Yhtenäiskoordinaatit: Pinta-ala:

OMISTAJA(T)
Nimi:
Osoite:
Puhelin työ: Puh koti:

YLEISKUVAUS

KASWSTO (perinnemaisemille tyypilliset ja harvinaiset lajit)

ELÄIMISTÖ

0

VANHAT RAKENNUKSET, RAKENNELMAT, MUINAISJÄÄNNÖKSET

MUUTA

(Täydennä tietoja tarvittaessa erillisellä paperilla)
17.2. 1993/VYHILSY/AL

KÄYTTÖ (tarkemmin kuin edellisellä sivulla, esim. laiduntavat eläimet)
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HIIDENPORTIN KANSALLISPUISTON LÄHIALUEIDEN LUONNONSUOJE
LUARVO VARMISTUI

Loppuvuoden 1991 luonnonsuojelukiistojen takia tunnetuksi tulleen Porkkasalon alu
een luonnonsuojeluarvoja selvitettiin perusteellisesti vuonna 1992, ja vanhojen metsien
suojelutyo yhmä teki suojeluesityksen pääosasta aluetta. Selvityksen tilasi Metsähafii
tuksen Kainuun puistoalue. Selvityksen koordinointi toteutettiin Ystävyyden puiston
tutkimusten koordinointiin liittyen Vesi- ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelututki
musyksikössä, ja toteutus lisäksi osaksi Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahas
tossa sekä Suunnittelukolmio Oy:ssä. Alueen laajuudesta ja tehtävän vaativuudesta
johtuen tutkimuksia ja inventointeja jatketaan vielä vuonna 1993.

Selvitysten yhteydessä on tutkittu Hiidenportin kansallispuiston aluetta, siihen välittö
mästi liittyviä ns. Lapamäen ja Porkkasalon alueita sekä Teeri-Lososuon soidensuoje
lualuetta lähiympäristöineen. Vertailutietoja on kerätty ympäristön talousmetsistä.

Tutkimusalueelta on selvitetty eliölajistoa. Erityisesti tutkittiin uhanalaisten lajien
esiintymistä seuraavista elio yhmistä: pikkunisäkkäät, linnut, kovakuoriaiset, perhoset,
kovertajahyönteiset, maanilviäiset, putkilokasvit, sammalet, suursienet, kääväkkäät ja
jäkälät. Lisäksi on tutkittu suon ja metsän reunan ekologiaa selvittämällä reunavyö
hykkeen kasvillisuutta ja jäkäläyhteisöjä sekä soiden valuma-aluejärjestelmien hydro
logisia ja ekologisia piirteitä. Alueesta tehtiin myös geomorfologinen kartoitus. Tut
kimuksiin osallistui kaikkiaan 26 tutkij aa VYH : n luonnonsuojelututkimusyksiköstä,
Helsingin, Oulun, Joensuun ja Jyväskylän yliopistoista sekä Suunnittelukolmio Oy:stä.

Hiidenportin kansallispuiston lähialueiden eliölajisto osoittautui hyvin rikkaaksi ja
sieltä löytyi myös runsaasti uhanalaisia ja vaateliaita lajeja. Alueella yhdistyvät monen
lajiryhmän pohjoiset ja eteläiset elementit. Erityisen huomionarvoista ja selvästi
havaittavaa on eteläisten lajien runsas esiintyminen.

Alueelta löydettiin huomattavan useita eteläisessä Suomessa harvinaistuneita lajeja.
Lajistoselvitykset lisäsivät myös merkittävästi kokonaistietoa Kainuun eliöstöstä, mm.
löydettiin 280 Kainuulle uutta kovakuoriaislajia, joista suuri osa on levinneisyydeltään
eteläisiä. Suuri osa havaituista kovakuo;iaislajeista on tyypillisiä vanhojen metsien la
jeja.

Kaikilta tutkituilta osa-alueilta löydettiin suuri mäa ä vanhojen metsien tyypillisiä lajeja
ja runsaasti uhanalaisia lajeja eri eliöryhmissä. Täten voidaan yhtyä vanhojen metsien
suojelutyöryhmän kantaan, että aluekokonaisuus muodostaa kansainvälisesti merkittä
vän vanhojen metsien suojelukohteen. Kaikki osa-alueet ovat vanhojen metsien suoje
lukriteerien perusteella merkittäviä, eikä niitä voi pitää toisiaan korvaavina. Vanhojen
metsien suojelutyo yhmän rajausehdotusta voi pitää jopa puutteellisena, koska siinä ei
ole mukana Lehtopuron aluetta, joka uhanalaisten lajien esiintymisen perusteella osoit
tautui erittäin arvokkaaksi. Siellä on mm. runsaasti koko maailmassa harvinaista ja
uhanalaista sitruunakääpää (Antrodietla eitrinetki). Lakiesitystä Hiidenportin kansal
lispuiston laajentamisesta valmisteltaessa pitäisi saadut tutkimustulokset ottaa huomi
oon ja pyrkiä muutenkin kaikki hiotoopit huomioon ottavaan toiminnaliisesti jarkevään
rajaukseen.
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Teeri-Lososuon soiden ja metsien reunavyöhykkeiden tutkimus osoitti, että niissä onmonimuotoisia eliöyhteisöjä, jotka ovat tyypillisiä vain näille reunavyöhykkeille.Niissä on myös lajiston monimuotoisuus suurimmillaan. Soidensuojelualueita muodos
tettaessa suuri osa näistä reunavyöhykkeistä on rajattu suojelun ulkopuolelle. Valuma
aluetarkastelun perusteella todettiin, että soidensuojelutavoitteiden kannalta rajauksissa
on virheitä, jotka ovat supistaneet suo jeltavaa alaa n. 10% verran. Tämäkin tulisi ottaa
huomioon Hiidenportin kansallispuiston laajennusta raj attaessa.

Lisätiedot: Raimo Heikkilä, lsy, puh. 693$ 711
Tapio Lindholrn, isy, puh. 693$ 713

0
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TAPAHTUMIA

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SEKÄ VESI- JA YMPÄRISTÖ-
HALLITUKSEN YHTEISTYÖ- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUSSEMINAARI

Geologian tutkiniuskeskuksella ja vesi— ja ympäristöhallituksella on ollut yhteis—
työsopimukseen perustuvaa yhteistyötä v. 1980 lukien.

Yhteistä kiinnostusta on ollut ja erimuotoista yhteistyötä on tapahtunut mm. seuraa
vissa aihepiireissä:

— geologisten ja geomorfologisten arvokkaiden kohteiden
inventointi

— sora— ja kiviainesten inventointi
— sora— ja hiekkaesiintymien säästäminen pohjaveden
muodostumiselle

— niaa—ainestenoton ympäristövaurioiden minimointi
— pohjavesitutkimusten menetelmäkehittely
— pohjavesien hydrokemiallisen laadun kartoitus
— turvetuotannon ympäristövaikutukset
— hapan laskeuma
— ilmaperäisten raskasmetallien ja ilmastomuutosten
niaapcrävaikutukset

— ravintciden huuhtoutumismekanismit
— kaatopaikkoj enja kaivosten j ätcalueiden ympäristövaikutusten
arviointi

— haittojen minimointi sekä vahinkojen koijaaminen
— kemiallinen laboratorioanalytiikka ja näytteenotto
— luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma (Lumo)
— ympäristömallintaminen
— kartta— ja satelliittitietojärjestelmät, paikannus
— digitaalinen kuvaiikäsittely

Yhteiskunnan asettamat ympäristötutkimusten ja —selvitysten vaatimukset ovat
edelleen laajentaneet organisaatioiden keskinäistä kontaktipintaa. Yhteistyön
edistämiseksi ja kehittämiseksi järjestettiin 18.11.1992 yhteinen
YMPARISTONTUTKIMUSSEMINAARI 133 osallistujan voimin.

Seminaarin aluksi kuultiin ympäristöministeriön odotukset 1990—luvun
ympäristöntutkimukselta, jonka jälkeen käsiteltiin alustuksin virastojen roolia
seuraavissa aihepiireissä:
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— ynipäristöntutkirnuksessa
— perustiedon tuotannossa, tallennuksessa ja saatavuudessa
— rncnctclmäkehityksessä ja laboratoriotoiminnassa sekä
— sovellutuksissa ja opcratiiviscssa toteutuksessa

Konkrcettisina chdotuksina yhteistyön välittömäksi käynnistämiseksi tai
tehostamiseksi tehtiin seuraavat aloitteet:

— tutkimusrekjsterjen vaihto
— turvetuotannon ympäristöhaittojen minimointi
— purovesi— ja sedirnenttikartoitus, jatkototeutus
— geofysikaaliset menetelmät ympäristötutkimuksessa
— suurmittakaavaisten maaperäkarttojen hyödyntäminen
ympäristöhuollossa ja maankäytön suunnittelussa

— niaaperäkartoitukset metsätalouden vesistövaikutustutkirnusten
ja hydrologisten prosessitutkimusten tukena

— geologian rooli maayrnpäristön seurannan kehittämisessä
— luonnon monimuotoisuuden tutkimushankkccn edistäminen

Seminaarin alustukset (19 kpl) sekä käydystä keskustelusta laadittu yhtecnvcto on
päätetty julkaista Geologian tutkimuskeskuksen Tutkimusraporttisarjassa kevään
1993 kuluessa.

Lisätiedot: Risto Lcmrnelä, hyt, puh. 19291
laina Nystn, ttt, puh. 40281
Seija Ojanen (julkaisu), hyt, puh. 19291

ElLI
ElLI

0

ALUMIINIfRAKTIOIDEN MAA1UTYS

Happamoitumincn lisää alumiinin liukenemista vesistöihin. Kohonneilla alu—
miinipitoisuuksilla on merkittävä vaikutus vesistön eliöille, ne aiheuttavat mm.
kalojen kuolemista. Koska alumiinin toksisuus vaihtelee sen esiintymismuodon
mukaan on tärkeää pystyä niäärittärnään alumiinin eri fraktioiden pitoisuuksia
luonnonvesissä.

Happamissa vesissä suurin osa alumiinista on vapaana A13 muodossa tai cpäor—
gaanisesti kompleksoituneena esim. hydroksidien, fluoridin tai sulfaatin kanssa.
Toksisimpina yhdisteinä pidetään alumiinihydroksideja Al(OH)2 ja Al(OH)2.
Humusjärvissä alumiini on pääasiassa sitoutunut orgaaniseen ainekseen ja alumii—
nin myrkyllisyys on tällöin vähäinen.
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Alumiinin eri fraktiot ovat pH arvosta riippuvaisia. pH arvon ollessa alle 4 on
alumiini vapaassa muodossa. Kun pH arvo on välillä 4—7 ovat hydroksidi komp—
leksit Al(OH)2 ja Al(OH)2 ja polymeeriset kompieksit hallitsevia. Alu—
miiniyhdisteet liukenevat huonosti veteen kun pH arvo on yli 5,5.

Tutkimuslaboratorio on käyttöönottanut menetelmän alumiinifraktioiden määrittä—
mistä varten Lachatin QuikChem AE FIA analysaattorilla. Käytetyssä menetel—
mässä alumiini muodostaa pyrokatekolivioletin kanssa kompleksin pH alueella
6,1—6,2. Absorbanssi mitataan 580 nm :ssä. Hydroksyyliamiinihydrokloridia ja
ortofenantroliinia lisätään, jotta raudan aiheuttamat häiriötekijät vähenisivät.

Tällä menetelmällä voidaan määrittää nionomeerinen alumiini (reaktiivinen
alumiini) (kuva) sekä labiili ja ei—labiili monomeerinen alumiini luonnonvesistä
joiden pH arvo on alueella 4—6. Mittausalue näytettä laimentamatta on 10—300
tg/1.

Näytteet otetaan suolahapolla pestyihin 250 mi:n nalgenepulloihin eikä niitä
kestävöidä. Näytteistä mitataan pH. Analysointi tehdään mahdollisimman nopeasti
näytteenoton jälkeen. Kokemuksen perusteella näytteiden säilyvyys vaihtelee 2
viikosta kuukausiin.

Kokonaisalumiini (happolisäys)

_____________________

Monomeerinen alumiini happoliukoinen
= reaktiivinen alumiini alumiini

ioninvaihdin

ei—labiili labiili monom.
monom.Al Al

monomecriset vapaa alumiini vahvat orgaaniset
orgaaniset Al3, sulfaatti—, kompieksit, kollo—
kompleksit fluoridi— ja hyd— idinen, polymeerinen

roksidikompleksit alumiini

_______________________

(toksinen_Al)

________________________

Kuva 1. Alumiinin eri fraktioiden kaavio.

Lisätiedot: Riitta Tuominen, lab, puh. 5089 514

LILI



36

TIEDONVIRRASSA JULKAISTU VUONNA 1992

Numero 1/1992

Malliväittelyä yli rajojen,
Juha Sarkkula, hyt, puh. 7314 4167.

Ympäristöongelmien kokonaisvaltaiseen tarkasteluun — yhdyskuntajätehuollon metallivirroista
väliraportti,
Helena Poutanen, ttt, puh. 5089 437.

Ylikriittinen nesteuutto — uusi orgaanisten yhdisteiden esikäsittelymenetelmä,
Anna—Man Suortti, lab, puh. 5089 561.

Veteen valuneiden kemikaalien kohtaloista,
Simo Salo, vet, puh. 4028 249.

Jätevesipuhdistamolietteiden raskasmetallien vertailututkimus,
Anneli Joutti, ttt, puh. 5089 434.

Tenojoen pohjaeläimistö joen ympänistölaadun kuvaajana,
Hans—Göran Lax, Vavy, puh. 961—3256511.

Sulamisveden ja pohjaveden sekoittuminen metsävaluma—alueella,
Ahti Lepistö, hyt, puh. 7314 4181.

Numeerinen karttat ietojärjesielmä hydrologiassa,
Matti Ekholm, hyt, puh. 1929 559.

Eurooppalaista yhteistyötä haihdunnan parissa,
Sirkka Tattari, hyt, puh. 7314 4185.

Tutkimusohjelma Suomen luonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi,
Jukka—Pekka Jäppinen, isy, puh. 6938 712.

Maisemaekologinen perusselvitys Kosken Tl. ja Köyliön välisellä harjualueella,
Ari Lyytikäinen, PKvy, puh. 973—141 2737.

Biologian laboratorio,
Veijo Miettinen, vet, puh. 5089 475.

Mikä mikrobiologian laboratorio?
Maarit Niemi, vet, puh. 5089 483.

Kasviplanktonryhmä,
Liisa Lepistö, vet, puh. 402$ 310.

Puolimailerista maratoonariksi — Juha Sarkkula väitteli Tartossa,
Esko Kuusisto, hyt, puh. 1929 565.

Oulun vesistötutkimuspäivät — tutkimus ja seuranta ympäristöhallinnossa,
Erkki Alasaarela, Ouvy, puh. 981—3158 370.

Numero 2/1992

Maatalouden aiheuttama vesistökuormitus ja sen pienentäminen,
Seppo Rekolainen, vet, puh. 4028 325.

Maatalouden ravinnekuormituksen vaikutukset järvissä ja rannikkovesissä,
Petri Ekholm, vet, puh. 4028 320.
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Maataloudesta peräisin oleva fosfori vesien rehevöittäjänä,
Petri Ekholm, vet, puh. 4028 320.

Rehevyystason riippuvuus kuormituksesta maatalouden kuormittamissa järvissä,
Kari Kallio, vet, puh. 4028 321.

Lietelannan levitys ja ravinteiden huuhtoutuminen,
Riitta Niinioja, PKvy, puh. 973—141 2703.

Alustavasti Aurajoelta,
Markku Puustinen, hyt, puh. 7314 4197.

Ähiävänjoen vesistön rehevyystasoon vaikuttavat tekijät,
Olli Malve, hyt, puh. 7314 4166.

Nevan estuaari lähivesineen säälelee Suomenlahden rehevyyttä,
Heikki Pitkänen, vet, puh. 4028 247.

Järvien pohjakenostumat paljastavat metsätalouden vesistövaikutuksia,

0 Olavi Sandman, Mivy, puh. 955—191 3363.

Planktonlevien aiheuttamat haitat,
Liisa Lepistö, vet, puh. 4028 310.

Kolin alueen lehtokasvillisuus,
Sirpa Kärkkäinen, PKvy, puh. 973—1411.

Järnefeltin aineisto järvien happamoitumistutkimuksessa,
Jaana Roos, vet, puh. 4028 339.

Kenttämääritysten käyttö ympäristönäytteiden analysoinnissa,
Riitta Tuominen, lab, puh. 5089 514.

Katsaus jätteiden vähentämisen politiikkaan eri maissa,
Asia Reinikainen, ttt, puh. 4028 254.

FRIEND — ystävällistä hydrologiaa yli rajojen,
Pertti Seuna, hyt, puh. 7314 4184.

Laskeutusaltaat maatalouden vesiensuojelussa,
Heikki Elomaa, Tuvy, puh. 921—661 775.

Kyrönjoen tulvansuojelusuunnitelmaan liittyvät geotekniset selvitykset,
Markus Sjöholm, 1tt, puh. 5089 430.

Lehtipuumassan tuotannosta aiheutuvien kokonaisjätevesien vaikutuksista malliekosysteemissä,
Seppo Ruonala, SYTYKE—ohjelma, puh. 4028 264.

Järvikartoituksen empirismi ja realismi — Martin forsius väitteli tohtoriksi,
Juha Kämäri, vei, puh. 4028 346.

Tutkimuslaboratorio akkreditoitiin ensimmäisenä kemian laboratoriona Suomessa,
Irma Mäkinen, lab, puh. 5089 474.

Hydrologisen toiminnan neuvottelupäivät,
Markku Puupponen, hyt, puh. 1929 557.

Numero 3/1992

Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen kehittäminen
YT 97 —työryhmä ja Pöyryn seminaari,
Matti Melanen, VYL, puh. 4028 248.
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Rikin ja typen kriittinen kuormitus Suomessa ja Pohjoismaissa,
Juha Kämäri, vet, puh. 4028 346.

Veneily ja sen ympäristövaikutukset,
Kani Eloheimo, vet, puh. 4028 244.

Linnustotutkimus Pohjois—Karjalassa,
Petri Hottola, PKvy, puh. 973—821 728.

Jätteidentutkimuksen tiedonlähteitä yksissä kansissa,
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385. Palomäki, Risto
Oulujärven rantalyyppien ja rantahabitaattien suhteellisten osuuksien arviointi. Helsinki
1992. 31 s. ISBN 951—47—5588—X. (Kavy)

386. Antikainen, Merja
Järilänvuoren ja Koomankangas—Ilmiinjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.
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416. Manninen, Pertti
Vesistöalueiden tilakartoitus vuosina 1988 — 1989. Mikkelin lääni, Sysmän reitti.
Helsinki 1992. 30 s. ISBN 951—47—6400—5. (Mivy)

417. Luonsi, Antero, Pitkäniemi, Timo (toim.)
Metsäteollisuuden jätevesitutkimuksen näköalat. Seminaariraportti. Helsinki 1992. 139
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Tiedonvinassa julkaistavat selosteet sisältävät tutkimuksen päätulokset mahdolli
simman selkeässä muodossa, tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös
alkuperäisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen rakenne on: otsake (ISOIL—
IA KIRJASIMILLA, iskevä, lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (= Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjallisuusviitteet (= järjestys—
numero, tekijä, viitekirjoituksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjestysnu—
meroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selosteet ja uutiset laaditaan WP 5.0:lla
(perusmerkkilaji: Dutch), pohjalle tiedonvirta.w50, joka löytyy virallisten pohjien
joukosta (PF3, F19). Otsikon pistekoko Dutch 12 lihavoitu versaali, selostetekstin
pistekoko Dutch 12, kiijallisuusviitteiden pistekoko Dutch 10. Artikkelit lähetetään
tulostimeen LASER r500, SAKULLA (ohjelma—muodossa) Pirjo Lehtovaaralle
käyttäjätunnus: Lehtovaara tai kiijeenä Terttu Halmeelle. Selosteen enimmäispi—
tuus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5., 15.9., 30.11. Vesi— ja ympä—
ristöhallituksen sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista jätetään
seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun
toimitukselle.
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Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään
lyhenteitä seuraavasti:

VYH = vesi— ja ympäristöhallinto
tai —hallitus

VE = vesistäosasto
vöt = vesistötoimisto
rat = rakennustoimisto
VY = vesien— ja ympäristönsuojelu—

osasto
vyt = vesien— ja ympäristönsuojelu—

toimisto
knt = kuntatoimisto
tet = teollisuustoimisto
kat = katselmustoimisto
kem = kemikaaliyksikkö
YO = Yleinen osasto
oit = oikeustoimisto
hat = hallintotoimisto
tat = taloustoimisto
tht = tietohallintotoimisto
sus = suunnittelusihteeristö

vesi— ja ympäristöhallinnon yksiköistä

VYL = vesien— ja ympäristöntutkimus—
laitos

hyt = hydrologian toimisto
vet = vesi— ja ympäristöntutkimus—

toimisto
lsy = luonnonsuojelututkimusyksikkö
ttt = teknillinen tutkimustoimisto
lab = tutkimuslaboratorio
Hevy = Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri
Tuvy = Turun vyp
Tavy = Tampereen vyp
Kyvy = Kymen vyp
Mivy = Mikkelin vyp
Kuvy = Kuopion vyp
PKvy = Pohjois—Karjalan vyp
Vavy = Vaasan vyp
KSvy = Keski—Suomen vyp
Kovy Kokkolan vyp
Ouvy = Oulun vyp
Kavy = Kainuun vyp
Lavy = Lapin vyp
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EY-TUTKIMUSYHTEISTYÖ

Suomalaiset ovat tällä hetkellä mukana jo kolmannessa perättäisessä EY:n
ympäristöntutkimusohjelmassa. Nykyinen ohjelma on nimeltään Environment 1991
— 1994. Myös vesien— ja ympäristöntutkirnuslaitos on hyväksytty ohjelmaan viime
vuonna. Toteutamme yhdessä neljän muun eurooppalaisen tutkimuslaitoksen
kanssa kolmivuotisen projektin “The Dcvclopmcnt of Composting Systems for
Xenohiotic Waste Treatment and for the Biorcmediation of Land”. Vesien— ja
ympäristöntutkimuslaitoksen ohella Environment—ohjclniaan hyväksyttiin ensim—
mäisellä hakukierroksella Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsingin
yliopisto (kahteen hankkeeseen), Ilmatieteen laitos (kahteen hankkeescen),
Joensuun yliopisto, Kansanterveyslaitos, Oy Keskuslaboratorio Ah, Työter—
veyslaitos, Ulkopoliittinen instituutti ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus
(kolmeen hankkceseen). Environmcnt—ohjclman toinen ja samalla viinieinen
hakukicrros avautuu toukokuun 1993 puolivälissä.

EY:n ympäristöntutkimusohjclman virallinen tavoite on vahvistaa EY:n ympäris—
töpolitiikan a sen toimeenpanon ticteellis—tcknistä perustaa. Ohjelnia ei kuiten
kaan ole sidottu tiukasti olemassa oleviin direktiiveihin tai uusien säännösten
valniisteluun, vaan se kattaa ympäristönsuojelun varsin laajasti, ja ohjelmaan
sisältyy paljon perustutkimuksenkin luonteista toimintaa.

Nykyisen ohjelman toisella hakukicrroksclla rahoitettavat ohjelma—alueet ovat
samat kuin ensimmäisellä (suluissa EY—rahoitus toisella hakukierroksella):

Area 1. Participation in GIohal Change Programmes
(6() MECU)

Area II. Tcchnologies and Enginccring for the Eiivironmcnt
(38 MECU)

Area III. Research on Econornic and Social Aspects of
Environmental Issues
(9 MECU)

Area IV. Technological and Natural Risks
(44 MECU).

Ohjelma—alueen 1 kautta kanavoiclaan paljolti EY:n panostusta Global Change
—ohjelmaan eli maailmanlaajuisten ympäristönmuutosten ja niiden seurausten ja
torjunnan tutkimiseen. Ohjelma—alueella II rahoitetaan teknisiin innovaatioihin
tähtääviä tutkimuksia yhtäältä ympäristön tilan seurannan kehittämiseksi ja
toisaalta ympäristön kuormitukscn rajoittamiseksi (“clcaner technologies”, päästö—
jen vähentäminen, kierrätys, teollisuusriskien ehkäisy, riskinarviointi) ja ympäris
tön kunnostamiseksi. Ohjelma—alueella pyritään niuun muassa tukemaan tulevan
Euroopan ympäristöviraston EEA:n (European Environment Agency) toimintoja.
Ohjelma—alue III muodostaa “yhteiskunnallisen ympäristöntutkimuksen” ohjel—
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man, jolla pyritään lisäämään ympäristön muuttumisen yhteiskunnallisten ja
taloudellisten syiden ja vaikutusten ymmärtämistä sekä tarjoamaan tieteellisiä
perusteita kestävään kehitykseen johtavien ympäristöstrategioiden valinnalle.
Ohjelma—alue 1V käsittelee luonnonilmiöiden aiheuttamia riskejä (maanjäristykset,
tulivuorenpurkaukset, maastopalot) ja ihmisen luoman teknologian aiheuttamia
riskejä. Tälle ohjelma—alueelle sijoittuu esimerkiksi maatalouden ympäristövaiku—
tusten ja niiden toijunnan tutkimus. Ohjelma—alueelle kuuluu myös ympäristö—
lääketieteen ja ckotoksikologian tutkimus.

ETA—sopimuksen viivästyminen on saattanut EFTA—rnaiden tutkijat tukalaan
tilanteeseen rahoituksen suhteen. Tutkimusta koskevat ETA—maksujärjestelyt ja
niistä seuraavat oikeudet tulevat voimaan 1.1.1994 (edellyttäen, että ETA—sopimus
tulee voimaan ennen sitä). Niihin projekteihin, joiden sopimus allekirjoitetaan tänä
vuonna, ei EFTA—maiden laitosten ole mahdollista saada EY:n rahoitusta. EY—
rahoituksen saamisen ehtona on, että ETA—sopimus on voimassa ja projektin varat
sidotaan EY:n vuoden 1994 budjetista. Suomalaistenkin tutkijaryhmien on siis
hanke—esityksiä tehdessään varauduttava siihen, että projekti joudutaan toteutta
maan alusta loppuun saakka kokonaan kansallisella rahoituksella. Tämä on
ympäristöntutkimusmääräraharnmc tuntien tietenkin kohtuuton tilanne, joka
korjaantuu vasta seuraavaan EY:n ympäristöntutkiniusohjclmaan haettaessa.

EY:ssä ollaan jo valmistelemassa myös seuraavaa eli neljättä tutkimuksen puite—
ohjelmaa. Siitä valmistui ensimmäinen Komission työdokumentti (COM(92)406)
viime vuoden lokakuussa ja tänä keväänä toinen, aiempaa paperia täydentävä
työdokumentti (SEC(93)540). Uusin työdokumentti on monellakin tavalla mielen
kiintoinen. Siinä niuun muassa sanotaan selkcästi, että seuraavan ympäristön—
tutkimusohjelman tulee mahdollisimman tehokkaasti tukea EY:n ympäristönsuoje
lun viidettä toimintaohjelmaa, jonka nimenä on Towards Sustainahility. Doku—
mentin SEC(93)540 ympäristöosan (Environment) johdannossa todetaan tarve
lisätä EY:n ticteellis—teknistä tietopoh jaa siten, että taloudellinen toiminta voidaan
koko Yhteisön alueella sovittaa ja järjestää kestävällä tavalla eli ympäristö
huomioon ottaen. Ympäristöä korostetaan useissa yhteyksissä myös työdokumcntin
selostavassa muistiossa (“... heing more selective in the activities carried out, 50
as to lay the scientific and technical foundations needed for sustainable,
environnient—friendly development in industry, agriculture and services ...; to
make environmental proteetion an aspect of industrial competitiveness .. .
Eläniisen laadun parantaminen, myös hyvän ympäristön ylläpitäminen (“... rneeting
the needs of socicty and promoting sustainahle devclopment”), on nostettu
teollisen kilpailukyvyn vahvistamisen rinnalle, joskin kriittisesti arvioiden vielä
kin toiselle prioriteettisijalle, puhuttaessa EY:ii tutkimuksen tavoitteista.

Ympäristöiitutkimusohjelma ei tietenkään yksin kykene ympäristön kannalta
kestävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen vaatiman tietopohjan luomi
seen. Ympäristönäkökulma onkin pyritty integroimaan myös muihin tuleviin
tutkimusohjelmiin — tai tässä vaiheessa vielä pareniminkin puiteohjelman päätee—
moihin; työdokumentissa hyvinkin selkeästi Industrial Technologics— ja
Energy—osiin. Ympäristön ja kestävän kehityksen tietopohjan kannalta ratkaisevan
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tärkeää tulee olemaan saako ympäristönäkökulnia ansaitsemansa painoarvon, kun
näissä ohjelmissa tehdään päätöksiä rahoitettavista hankkeista.

Lokakuussa 1992 julkistetussa työdokumentissa COM(92)406 pääteema
Environment sisälsi neljä prioriteettialuetta:

— Giobal Change
— Environmental Quality and Human Hcalth
— Natural Hazards
— Innovative Tcchnologics and Infrastructurc for Mariiic and Polar Research.

Komission toisessa työdokurnentissa on vain kaksi osaohjclmaa, jotka sitten ovat
sitäkin laajcmpia:

— Natural Environrnent, Environmental Quality and Giohal Change
— Innovative Environmental Protection Technologics.

Ensimmäisen työdokurnentin neljä prioritccttialuetta sisältyvät näihin kahteen
osaohjelmaan. Ensimmäiseen c)saohjclmaan kuuluu karakteristisesti ynipäristön
— luonnon — clintärkeiden prosessien ja aineiden kicrtokulkujcn tutkimus, mukaan
lukien ihmisen toimintojen vaikutusten tutkimus. Tällä ohjelma—alueella EY
panostaa merkittävällä tavalla maailnianlaajuiscn ympäristön muuttuniisen (Giobal
Change) tutkimukseen. EY:ltä ja sen Joint Rcscarch Ccntrc —tutkirnuslaitokselta
odotetaan myös kasvavaa panosta avaruudcsta käsin tapahtuvassa maapallon
luonnonvarojen ja ympäristön tilan tarkkailussa (Earth ohservation activities).

“Ympäristöteknologiasta” on käydyn keskustelun perusteella tehty laaja oma
osaohjelmansa. Ohjelmaan tullee siis nykyisen ympäristöntutkimusohjelman tapaan
kuulumaan sekä ympäristön tilan seuraimassa ja arvioinnissa, päästöjcn estämises—
sä ja vähentämisessä että ympäristön kunnostamiscssa käytcttävän tekniikan
kehittäminen. Tällä ohjelma—alueella on tärkeää saada aikaan tarkoituksenmu—
kainen työnjako puiteohjelman teollisen tcknologiatutkimusohjclrnan (Industrial
Technologies) kanssa samoin kuin toimiva yhteys EUREKA—ohjelmaan.

EY:n seuraavan ympäristöntutkimusohjelman työohjclman valmistelu alkanee
Kornissiossa jo ensi syksynä. Vaikka ETA ei vielä silloin ole voimassa, meillä on
kuitenkin kohtuulliset mahdollisuudet vaikuttaa ohjelman sisältöön, koska Suomi
on muiden EFTA—maiden tapaan tarkkailijana ohjelman komiteassa (ETA:n
voimaantultua asenia komiteassa on virallinen). Kannaltamme on tärkeää, että
pohjoisen ympäristömme erityispiirtcct tulevat riittävästi huomioonotetuiksi työoh—
jelmassa. Tämä edellyttää meiltä lisävalmistautumista jo tehdyn työn lisäksi niin,
että meillä on selvät ehdotukset olemassa kun yksityiskohtaisen työohjelman
ensimmäinen versio Komissiossa valmistuu. Muuten nyt tiedossa olevat EY:n
seuraavan ympäristöntutkimusohjelman painotukset vastaavat hyvinkin kansalli
sia käsityksiämme.

EY—tutkiniusyhteistyö on Suomelle haaste monessa merkityksessä. Suomi maksaa
jo ETA:ssa EY:lle jäsenmaksun tutkimuksen puiteohjelniaan osallistumisesta.
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Samalla EY:n tutkimusohjelmiin, myös ympäristöntutkimusohjelmaan, hyväksytyt
suomalaiset laitokset voivat saada EY—rahoitusta; tässä on siis rahoituslähde
kyvykkäille tutkimusryhmille. Toisessa vaakakupissa on kuitenkin kaiken aikaa
oltava tietoisuus siitä, ettei EY—tutkimusyhtcistyökään ole mikään itseisarvo.
Meidän on selkeästi pyrittävä mukaan lähinnä sellaisiin hankkeisiin, joiden
tuloksilla on kansallista merkitystä. Vaaditaan siis kansallista ‘EY—tutkimuspoli—
tiikkaa” sekä kultakin tutkimuslaitoksclta “kansainvälistyrnisstrategiaa.

Matti Mclanen

0
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/27 TULOSSA

EY-PROJEKTI: MAAPERÄN BIOLOGINEN PUHDISTUS

Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos on osallisena projektissa ‘Kemiallisten
jätteiden kompostointijäijestelmien ja saastuneen maan biologisen kunnostuksen
kehittäminen’ (‘The Development of Composting Systems for Xenobiotic Waste
Treatment and for the Bioremediation of Contaminated Land’). Projekti kuuluu
Euroopan Yhteisön Ympäristöntutkimusohjelmaan (1991—1994, puiteohjelma). Se
kestää kolme vuotta (1993—1995) ja muodostaa osan teknillisen tutkimustoimiston
biotekniikkaryhmän uusista tutkimustoimista.

Projektissa on viisi osapuolta: University of Liverpool, UK (koordinaattori),
University of Kaiserslautern, Saksa, University of Brussels, Belgia, Horticultural
Research International, Littlehamptonin, UK ja vesien— ja ympäristöntutkimuslai—
tos, Suomi.

Projektin toiminta—ajatuksena on kompostointiteknologian hyödyntäminen
lietteiden ja maan puhdistuksessa. Tarkoitus on käyttää tarkoin määriteltävissä
olevaa kompostia ymppinä maaperän tai paperin tuotannosta syntyvän, erityisesti
siistauslietteen kompostoinnissa. Lika—aineet, joita pääasiassa tutkitaan, ovat
organoklooriyhdisteet, erityisesti kloorifenolit.

Tutkimuksessa käytetään hyväksi englantilaisten osapuolten pitkää kokemusta
‘puhtaan’, velinänoljesta ja hevosen— tai kananlannasta tehdyn kompostin valmis—
tamisesta. Kompostin mikrobiyhteisössä ovat vallitsevina lajeina gram—positiiviset
bakteerit, erityisesti bacillukset sekä sädesienet. Kokeet käynnistyvät niin, että
kompostiin lisätään kloorifenoleita joiden mikrobiologista hajotusta seurataan.
Ennakolta voidaan olettaa, että saavutetaan hyvä hajotustulos, koska sädesienten
on aikaisemmin todettu hajottavan hyvin kloorifenoleita. Tutkimuksen aikana
seurataan hajoamisnopeutta ja —tuotteita, koska on tärkeää saavuttaa täydellinen
haj otus, sillä kloorifenoleista syntyvät välituotteet voivat olla haitallisia.

Sen jälkeen, kun on saatu aikaan hyvin kloorifenoleja hajottava komposti, sitä
käytetään laboratorio— ja kenttäkokeissa saastuneen maan ja paperin tuotannosta
muodostuvan lietteen puhdistuksen ymppinä. Mikrobiologista toimintaa seurataan
kiinnittäen erityistä huomiota hajoamistuotteisiin. Lopuksi belgialainen osapuoli
tekee kenttäkokeita selvittääkseen puhdistetun lietteen ja maa—aineksen soveltu—
vuutta maanparannukseen sekä muuhun hyötykäyttöön.

Erityisesti saksalaisilla on kiinnostusta siistauslietteiden käyttösovelluksista, koska
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Saksassa niiden poltto ei ole sallittua. Paperin kierrityksestä syntyvät lietteet
voivat sisältää hyvin korkeita AOX—pitoisuuksia (AOX = Adsorbable Organic
Halogen). Tämä rajoittaa lietteiden sijoittamista.

Suomessa projektin päätarkoituksena on saastuneen maaperän biologinen puhdis—
tus. Kohteita löytyy useilta sahoilta, jotka ovat käyttäneet kloorifenoliyhdisteitä
puun suoja—aineina.

Lisätiedot: Kirsten S. Jørgensen, ttt, puh. 5089 497
Minna Laine, ttt, puh. 5089 439

Ö[JYISEN MAAN BIOLOGINEN PUHDISTUS

Teknillisen tutkimustoimiston biotekniikkaryhmä on aloittanut tutkimukset
saastuneen maan biologisesta puhdistarniscsta. Tarkoituksena on hankkia vesien—
ja ympäristöntutkimuslaitokseen valmiudct arvioida ja optimoida maan kunnos—
tuksen bioteknisiä menetelmiä. Eri menetelmien soveltuvuutta Suomen oloihin
tutkitaan.

Moottoripolttonesteiden jakeluverkkoa Suomessa ollaan supistamassa. Tämä
tarkoittaa lukuisien huoltoasemakiinteistöjen vapauturnistamuihin käyttötarkoituk—
sun. Asemien maaperät ovat usein saastuneet poltto— ja voiteluaineilla. Uuden
vuonna 1993 voimaan astuvan jätelain mukaan kiinteistön luovuttajan on tehtävä
selkoa mm. maaperän saastuneisuudesta ja maaperässä olevista jätteistä ja aineista,
jotka voivat aiheuttaa niaaperän saastumista.

Öljyalan Keskusliitto ja vesien— ja ympäristöntutkiniuslaitos ovat käynnistäneet
yhteisen projektin, jossa selvitetään biologisten menetelmien soveltuvuutta
huoltoasemien maaperän saneeraamiseen.

Kolmella huoltoasernalla on tehty sekä geologisia että kemiallisia esitutkimuksia.
Yhden huoltoaseman maaperästä löytyi bensiiiiiä ja voiteluaineita ja muilta
dieselöljyä. Polttoaineet olivat syvemmissä kcrroksissa. On päätetty, että dieselöl—
jylläja voiteluaineilla likaantuneet massat kompostoidaan. Tämä tapahtuu Metsä—
Tuomelan jäteasemalla Nurmijärvellä. Eri tavoin likaantuneet massat kompostoi—
daan toisistaan erillään. Tutkimukset keskitetään biologisesti vaikeimmin puhdis—
tettaviin, voiteluaineilla saastuiieisiin maa—aineksiin.

Kompostoinnissa selvitetään erityisesti kuinka prosessin eteneminen näkyy
öljyhuilivetyjen määrän ja laadun muutoksina sekä kuinka mikrobisto muuttuu
prosessien aikana. Lisäksi vertaillaan luontaisen ja lisätyn mikrobiston hajotuste—
hoja.
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Kompostoinnille vaihtoehtoinen kunnostustapa on maan käsittely kohteessaan (ns.
iii situ—menetelmä). Sen toteuttamista suunnitellaan myös.

Tutkimuksen tarkoituksena on lopuksi saada aikaan perusohjeisto, jota öljy—
yhtiöt, viranomaiset ja kunnostuspalvetuja tarjoavat yritykset voivat käyttää
käytännön kunnostustoimissa.

Lisätiedot: Kirsten S. Jørgcnsen, ttt, puh. 5089 497
Jukka Puustincn, ttt, puh. 5089 43$
Tapio Strandberg, ttt, puh. 5089 435
Kirsti Kalevi, ttt, puh. 5089 436

YMPÄRISTÖTIETOJEN VAIHTOON POHJOIS-KARJALAN JA
KARJALAN TASAVALLAN VÄLILLÄ

Säännöllinen ympäristötietojen vaihto käynnistyy Suomen ja Karjalan tasavallan
välillä. Petroskoissa allekirjoitettiin 4.5.1993 pöytäkiija kahdenvälisestä yhteis
työstä Suomen ja Karjalan tasavallan välillä ympäristötiedon keräämisestä, käsit
telystä, vaihdosta ja julkaisemisesta. Sopimus Petroskoin ja Joensuun välillä on jo
kolmas ympäristötietoverkkoa koskeva yhteistyösopimus Suomen lähialueilla.
Samansisältöiset sopimukset on tähän mennessä tehty Kuolan alueen ja Lapin
vesi— ja ympäristöpiirin välillä sekä vesi—ja ympäristöhallituksen ympäristötieto—
keskuksen ja Viron välillä.

Ympäristötietoverkko kattaa valmistuttuaan Suomen lähialueilla Kuolan, Karjalan,
Pietarin ja Baltian maiden ympäristötietohallinnosta vastaavat yksiköt. Työtä
koordinoi ympäristötietokeskus vesi—ja ympäristöhallituksesta. Hankkeen rahoit—
tajina ovat ympäristöministeriö ja vesi— ja ympäristöhallitus.

Lähialueiden ympäristötiedot, kuten ilma— ja vesistökuormitustiedot tallennetaan
atk:lle sekä yhdenmukaistetaan tietojen keruu— ja määritysmenetelmät. Eri
lähteistä saatavaa ympäristötietoa yhdistetään kokonaiskuvan saamiseksi ympä—
ristöongelmien laajuudesta ja vakavuudesta. Kerättävää ympäristötietoa käytetään
alueiden ympäristön tilan kuvaamiseen. Yhteisten tietojen avulla saadaan kuva
rajan ylittävästä ympäristökuomituksesta ja sen vaikutuksista ympäristöön.
Ympäristötietojen vaihto mahdollistaa myös arvioinnin, paraneeko ympäristön tila
tehtyjen ympäristöteknologisten investointien seurauksena.

Lisätiedot: Marketta Ahtiainen, PKvy, puh. 973—141 2705
Jorma Kuosmanen, PKvy, puh. 973—141 2717
Guy Söderman ja Väinö Malm, VYH!YTK, puh. 90—73 141
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SUOMALAIS-KARJALAINEN SOIDENSUOJELUTUTKIMUSYHTEISTYÖ

Suomi ja Karjalan tasavalta ovat maailman soisimpia alueita. Molemmista alueista
suon osuus on n. 30%. Myös suoluonnon monimuotoisuus on hyvin suuri. Suomessa
n. 70% suoalasta on otettu talouskäyttöön, jolloin niiden erityispiirteet ovat hävin
neet. Karjalassa taas soista on luonnontilassa yli 80%. Alueiden suoluonto on
pääpiirteissään hyvin samanlaista. Ilmastollisista ja maankamaran eroista johtuen eri
piirteet vallitsevat Suomessa ja Karjalassa.
Suomelle ominaisista yhdistymätyypeistä läntiset laaido- ja kilpilceidassuot sekä poh
joiset Perä-Pohjolan ja Metsä-Lapin aapasuot sekä palsasuot puuttuvat Karjalasta.
Karjalassa taas on Aunuksessa ja Aänisen liuskealueella kallioperä laajalti emäksi
sempäit kuin Suomessa, mistä johtuen letot ja rehevät korvet ovat yleisempiä ja edus
tavampia kuin Suomen eteläpuoliskossa. Vienanmeren rannikon valtavan laajat
mereiset viettokeidassuot ovat Järvi-Suomen viettokeitaista poikkeava yhdistymä
tyyppi. Suoluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä tekijä on ekologinen vaihet
tuminen Itämeren rannalta Aänisen takaisen Karjalan mantereisiin olosuhteisiin.
Suomen ja Karjalan alueet muodostavat lajistokaan rikkaan aapasuoluonnon keskei
sen esiintymäaluekokonaisuuden maailmassa.

Yhtenäisten menetelmien käyttö tutkimuksissa on tärkeää. Karjalan puolelta tutki
muksiin osallistuu Karjalan tiedekeskuksen suoekosysteemien tutkimuslaboratorio
tohtori OIeg Kuznetsovin johdolla sekä Karjalan tasavallan ympäristöministeriö, jossahankkeesta vastaa ekologian ja luonnonvarojen ministeri Aleksandr Shirlin. Suomesta ovat mukana vesi— ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelututkimusyksikkö, Ystä
vyyden puiston tutkimuskeskus, ympäristöministeriö, Pohjois—Karjalan vesi— ja
ympäristöpiiri sekä Joensuun yliopisto.

Suomalais-karjalainen yhteistyö perustuu huhtikuussa 1992 allekiijoitettuun suomalais-venäläiseen ympäristönsuojeluyhteistyösopimukseen. Lisäksi joulukuussa 1992tehtiin erillinen soidensuojelututkimuksen yhteistyösopimus. Tutkijoiden välisiä
yhteyksiä ja yhteisiä tutkimusretkiä on kuitenkin ollut jo 1980—luvun alusta lähtien.
Tähän mennessä on pidetty kaksi yhteistä symposiumia aihepiiristä.
Tutldmusyhteistyön päätavoite on koota yhteen olemassaoleva tieto Suomen ja Karjalan soista sekä täydentää ja laajentaa sitä. Tarkoitus on tuottaa yhtenäiset teoreettisetja metodologiset perusteet suoluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi biotooppien ja lajien tasolla.

Kummankin osapuolen omien tutkimusten lisäksi tehdään menetelmien ja käsitteiden
yhdenmukaistamiseksi yhteisiä maastotutkimuksia sekä Karjalassa että Suomessa eri—tyyppisillä luonnonsuojelullisesti arvokkailla suoalueilla. Nelivuotisen hankkeen lopullinen tavoite on laatia Suomen ja Karjalan yhteinen soidensuojelusuunnitelma, jossa alueita tarkastellaan kokonaisuutena. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa suokasviyhdyskuntien ja soiden kasvilajien alueellisesta levinneisyydestä osana luonnon monimuotoisuuden tutldmusohjelmaa.

Lisätietoja: Tapio Lindholm, isy, puh. 6938 713
Raimo Heikkilä, Isy, puh. 6938 711
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TUTKIMUSTA JA SEURANTAA YHTEISTYÖSSÄ KARJAlAN KANSSA

Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri jatkaa tutkimusyhteistyötään Karjalan
tasavallan kanssa. Kaksivuotinen aiepöytäkirja kattaa yhteistyön sekä Karjalan
tasavallan ympäristöministeriön että eri tutkimuslaitosten kanssa.

Karjalan ympäristöministeriön kanssa yhteistoiminnan keskeinen kenttä on ympä—
ristötietoverkon perustaminen ja kehittäminen sekä julkaisutoiminta. Siitä erikseen
enemmän. Toinen tärkeä sektori on seurantojen kehittäminen.

Karjalan tiedekeskuksen pohjoisten alueiden vesitutkimuslaitoksen kanssa jatke
taan yhteisen rajaveden, Karjalan Pyhäjärven tutkimusta mm. pohjaeläintutkimuk—
sena. Näitä tietoja käytetään hyödyksi myös laadittaessa vesien— ja vesiluonnon—
suojelusuunnitelmaa Pyhäjärvelle vuonna 1993. Metsätalouden vaikutuksien tutki—
musprojektin käynnistäminen alkaa kuluvana vuonna, sen sijaan Laatokka—tutki—
muksien käynnistyminen on tällä hetkellä epävarmaa. Suomalais—venäläinen Laa—
tokka—tutkimussymposiumi järjestetään marraskuussa 1993 Pietarissa. Jäijestelyi—
hin osallistuvat mm. VYL, PKvy ja Kyvy.

Luonnonsuojeluekologista tutkimusta toteutetaan Karjalan tiedekeskuksen eri
laitosten kanssa, yhteistyössä VYH:n luonnonsuojelututkimusyksikön kanssa.
Perinnemaisematutkimuksessa Karjalan puolen kasvillisuusaineistoa tallennetaan
Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Tavoitteena on
valita myös muutama kohde Laatokan Karjalasta tarkempaan tutkimukseen.
Sortavalan ukonhattulehdot puolestaan tarjoavat vertailukohdan Pohjois—Karjalan
eteläosan ukonhattulehtojen hoitotarpeen ja hoitomenetelmien tutkimukseen, jota
PKvyssä toteutetaan.

Uutena sektorina käynnistetään pohjavesitutkimuksia, lähinnä Sortavalan lähialu—
eella. Useisiin yhteistutkimuksiin liittyy satelliittikuvatulkintaa yhteistyössä YTK:n
ja Karjalan tasavallan edustajien kanssa. Tutkijavaihtoa ja työvierailuja toteute
taan tutkimusprojekteihin liittyvinä.

Lisätiedot: Marketta Ahtiainen, PKvy, puh. 973—141 2705
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YSTÄVYYDENPUISTON PERHOSINVENTOINTI 1992 ISO-PALOSEN
MAARIANSÄRKMEN ALUEELLA

Perhosinventointi tehtiin pääosin metsähallinnon Kainuun puistoalueen rahoitta
mana Iso—Palosen Maariansärkkien alueella 1.5. — 1.9. välisenä aikana. Tutkimuk
sen suoritti Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri seuraavilla menetelmillä: 2 kiinteää
valorysää, joista toinen oli Viiksimon rajavartioston pihassa ja toinen Kalliojoella
Nurmelan talon pihassa. Paloajat olivat 18.00 — 06.00. Generaattorin avulla pidet
tiin 25 valorysäyötä eri puolilla aluetta.

10 syöttirysää oli erilaisilla biotoopeilla eri puolilla aluetta. 3 laskentareittiä
(jituudeltaan $00 — 1500 m) erilaisilla biotoopeilla päiväaktiivisille perhosille.
Reitit laskettiin 10 kertaa kesän aikana, jolloin laskettiin 5 metriä leveältä kaistalta
kaikki lentävät perhoset. Asennettiin 3 kourupyydystä ja 2 ikkunapyydystä
kovakuoriaisia varten. Lisäksi syötti— ja valorysien kovakuoriaiset talletettiin ja
määritettiin.

Lajiston vertailua suoritettiin luonnontilaistcn ja talousmetsien välillä.

Koverteita kerättiin muutamista pisteistä. Nämä täydentävät pikkuperhosten
lajistoa.

Rysäpyynnissä käytettiin lisähoukuttimina feromoni—nappeja, jotka ovat keinote
koisesti valmistettuja hormoneja. Lisäksi lasisiipisiä kerättiin feromonien avulla.

Elimyssalon alueelta tehtiin täydentäviä havaintoja ja edellisvuoden perhosista
määritetyt raskasmetallipitoisuudet on raportoitu.

Tutkimusalueelta (Iso—Palonen!Maariansärkät) saatiin havaintoja seuraavasti:

Suurperhosia havaittiin 6 983 yksilöä 173 lajista ja pikkuperhosia 2 890 yksilöä
175 lajista.

Pikkupcrhosista olivat Kainuun luonnontieteelliselle maakunnalle uusia 6 lajia:
Niditinea truncicoietla, Epibtema grandaevana, Olethreutes concretanus, Coleop —

hora ramosetia, Phycitodes binaevellum, Elachista nobitelta ja Brachmia rufes—
cens. Suurperhosista tavattiin yllättävän paljon lajia Sympistis heliophila.

Kovakuoriaisia havaittiin noin 1100 yksilöä 134 lajista. Mielenkiintoisia kova—
kuoriaislajeja olivat Buprestis rustica (itäinen laji), Matthodes misetius, jota takso—
nomisista epäselvyyksistä johtuen ei ole ilmoitettu Suomen faunaan kuuluvaksi ja
Phitonthus tederi, havainto on toiseksi eteläisin Suomessa.

Tutkimusalueen perhosista tutkitaan raskasmetalleja, joiden tulokset raportoidaan
myöhemmin.

Lisätiedot: Reima Leinonen, Kavy, puh. 986 — 163 627
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VENÄJÄN METSÄNRAJAMETSIEN LAHOTTAJISTA

Venäjän pohjoisia metsiä on pidetty mittaamattomina, koskemattomina aamioina,
joissa pohjoisen havumetsävyöhykkeen eliölajit ovat saaneet olla luonnontilaisissa
olosuhteissa siitä lähtien kun metsää on ollut. Venäläis - suomalais - tanskalais -

englantilainen sienitieteellinen tutkijaryhmä vietti metsätundralla, noin napapiirin
tienoilla kuukauden ja tutki sienilajistoa. Tutkimusalue oli laaja ja kohteesta toiseen
siirryttiin helikopterilla. Tutkimusaika maastossa oli 20.7.1993 - 7.8.1993. Läntisin
paikka oli Ural vuoriston Jänsipuolella, eristyksissä oleva siperiankuusimetsä Morie
Yu-joen varrella (67°30’ N, 60°00’ E). Metsää oli nauhamaisena vyöhykkeenä 20 x 1—
2 km joen varressa. Luonnontilaisuutta ei metsässä ollut. Luonnostaan kaatuneita
puita ei ollut, vaan hakkuiden (poimintahakkuut) jäljet olivat näkyvissä kaikkialla.
Uhanalaisten lahottajien kannalta itsestään kaatuneet puut ovat tärkeimpiä. Koska
niitä ei ollut, ei yhtään Suomessa uhanalaista kääpälajia löytynyt. Sen sijaan alueella
oli muuttohaukka, tunturihaukka, merikotka, metsähanhia, sepeihanhiaja karhuja,
sekä vanhoja hautoja.

Itään siirryttäessä Ural-vuoristossa oli jonkin verran luonnontilaista metsää ja siellä
kasvoi myös meikäläistä uhanalaislajistoa: louhennahka, välkkyludekääpä, sekä
vanhojen metsien lajeista aarnikääpä ja lapinkynsikääpä. Ural-vuoriston metsiä
uhkaavat voimaperäiset hakkuut ja vuorijonon etelä- ja keskiosat on jo hyödynnetty.

Yamalin niemimaalla Yadayakhodyyakha-joella (67° 10’ N, 71 °25’ E) oli ollut
poimintahakkuita. Uhanalaisia kääpiä oli vain pari, mutta suuressa lehtikuusessa oli
merikotkan pesäja rannalla rantakurveja.

Nyda-joki (66°22’ N, 74°28’ E) oli rannoiltaan lähes luonnontilainen. Vain muutama
talvitien paikka ja vanhat nuotionpohjat osoittivat ihmisten käyneen paikalla - samoin
ammuttu piekana. Kääpälajisto oli runsas ja uhanalaisia lajeja oli muutama. Ero
edellisiin paikkoihin oli huomattava.

Khadutte-joen varsi (67°2$’ N, 77° 14’ E) oli jälleen hakattu, eikä siellä kasvanut
yhtään uhanalaista kääpälajia.

Muduyyakha-joen varsi (68° 17’ N, 79°32’ E) oli edellisen kaltainen. Vain salokääpä
on maininnan arvoinen kääpälaji. Se kasvaa Suomessa palaneilla havupuilla ja on
kärsinyt metsäpalojen vähentymisestä. Harvennetut metsät joen ympäristössä olivat
erittäin kuiviaja salokääpiä kasvoi paahteisilla paikoilla pitkiksi jätetyissä kannoissa.

Bolshaya-Khetajoen pieni sivujold (noin 200 km Jenissej-joesta länteen), oli
kääpälajistoltaan varsin monipuolinen. Ihmisen toiminnan jälkiä näkyi täälläkin, mutta
kaadettuja puita ei ollut. Aarniolajeja oli suunnilleen yhtä paljon kuin Nyda-joella.

Takaisin länteen ja Ob-joen suistoon, Labytnangi nimiseen kaupunkiin. Kaikki
lähimetsät oli poimintahakattu ja lajisto oli ylen tavallista.
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Lensimme helikopterilla todella laajalla alueella (ainoa mahdollinen kulkuneuvo) ja
lähes joka paikassa näkyi ihmistoiminnan jälkiä metsänrajan läheisyydessä. Voimakas
kaasun- ja öljynetsintä jättää jälkensä vuosikymmeniksi (vuosisadoiksi ?) tundraan jametsätundraan. Porausasemien lähistö oli aina hyvin saastuneessa kunnossa ja
öljyvanat johtivat läheisiin lampiin ja puroihin.

Tällä matkalla nähdyt metsät eivät ole ainakaan uhanalaisen lahottajasienilajiston
reservaatteja. Metsän hyödyntäminen, joka ulottuu pohjoisimpiinkin metsiin on
mittavaa. Sen sijaan linnusto on runsas ja uhanalaisia petolintuja näkyi aika paljon,vaikka myyrä- ja sopulivuosi oli koko alueella huono. Hyttys- ja mäkäräislajistosta eiole tietoa, mutta niitä oli riittävästi.

Lisätietoja: Heikki Kotiranta, Isy, puh. 6938 704

UIIANALAISTEN KASVIEN SUOJELUSUUNNITTELU ETENEE

Uhanalaisten kasviemme suunnitelmallinen suojelu on päässyt viime vuosina hyvään
vauhtiin. Pontena tähän on ollut mm. vuonna 1987 voimaanastunut luonnonsuojelulain
muutos, jonka mukaan valtioneuvosto voi määrätä häviämisvaaraan joutuneen lajin
erityisesti suojeltavaksi. Vuonna 1989 valtioneuvosto nimesikin erityiseen suojeluun 71
uhanalaista lajia, joista 33 on putkilokasveja. Luonnonsuojelulain 16 b ja c §:ien
mukaan näille lajeille on tarvittaessa laadittava suojelusuunnitelma.

Suojelusuunnitelma koostuu kahdesta osasta. Yleiseen osaan lajin asiantuntija kokoaa
tietoja lajin historiasta, levinneisyydestä, taksonomiasta sekä biologiasta ja ekologiasta.
Suojelusuunnitelmaa tehtäessä lajin vanhat kasvupaikat tarkastetaan. Ajankohtaiset tie
dot esiintymispaikoista ja niiden suojelu- ja hoitotarpeesta ovatkin suunnitelman tärkein
osa. Luonnonsuojeluviranomainen laatu suojelusuunnitelman ns. toteutusosan, jossa
esitetään lajin suojelemiseksi tarvittavat toimenpiteet, niiden toteuttajat sekä suojelusta
aiheutuvat kustannukset. Valmiista suojelusuunnitelmasta pyydetään lausunnot mm.
asianomaisilta lääninhallituksilta, kunnilta, yhopistoilta ja maanomistajilta. Lausuntojen
mukaan korjatun suojelusuunnitelman hyväksyy ympäristöministeriö.

Vuonna 1989 perustettiin Maailman Luonnon Säätiön kasvityöryhmä edistämään uhan
alaisten putkilokasvien suojelusuunnitelmien valmistelua, Työryhmässä on asiantunti
joita eri yliopistoista ja ympäristöhallinnosta. Työryhmä on palkannut kokopäivätoimi
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sen sihteerin ja hänelle avustajia tekemään käytännön työtä. Sihteerin toimipaikka oli
aluksi Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseossa Helsingissä. Vuoden 1991
alusta toimipaikka siirtyi vesi- ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelututkimus
yksikköön.

Kasvityöiyhmän tavoitteena on laatia suojelusuunnitelma noin 75 putkilokasvilajille.
Yleinen osa ja toteutusosa on tehty 13 lajille, näistä osa kiertää lausunnolla ja osa
odottaa ympäristöministeriön hyväksyntää. 26 valmista yleistä osaa odottaa toteutus-
osaa ja pääsyä lausuntokierrokselle. Lisäksi 26 lajille suunnitelmat ovat vielä tekeillä.
Suunnitelmia ovat tehneet monet opiskelijat ja tutkijat eri yliopistoista, ja merkittävää
apua on saatu myös kasviharrastajilta erityisesti inventointi- ja kartoitusvaiheessa.

Uhanalaisten kasvien suojelun ongelmia ei ratkaista pelkällä suojelusuunnitelmalla ja
aluerauhoituksella. Monet esiintymät vaativat erilaisia hoitotoimia, kuten ojien tukiä
mista, niittoa, laidunnusta tai vesakon poistoa. Hoitojen toteuttajia etsitään jatkuvasti.
Monien lajien biologiasta tiedetään edelleen liian vähän. Tarvitaan toisaalta perustut
kimusta ja toisaalta hoitotoimien vaikutusten arviointia.

Lisätiedot: Eija Kemppainen, lsy, puh. 693$ 717
Terhi Ryttäri, lsy, puh. 6938 727

JÄTEALUEIDEN POHJAMAAN THVIYDEN YHTEISTUTMMUSHANKE
KÄYNNISTYI

Vesi— ja ympäristöhallituksen teknillinen tutkimustoimisto on käynnistänyt tutki—
musprojektin kaatopaikkojen pohjan tiivistämisestä ja tiiviydestä. Projektin
tavoitteena on arvioida kaatopaikkojen ja jätealueiden tiivistämisen tarve ympäris
tön ja pohjavesien suojelun kannalta.

Projektissa selvitetään mahdollisuudet rakentaa tulevien kaatopaikkamääräyksien
mukaisia kaatopaikkoja Suomessa ilman pohjan tiivistämistä sekä kaatopaikko—
jen pohjan tiivistämiseen soveltuvia menetelmiä. Tavoitteena on lisäksi selvittää
luonnonmateriaalien käyttökelpoisuutta ja saatavuutta eri tiivistysvaatimuksissa ja
laatia kaatopaikkamääräyksiä täydentäviä teknisiä mitoitusohjeita kaatopaikan
tiivistämiseksi. Projektin osana on selvittää maaperän vedenläpäisevyyden luotet—
tavat mittaus— ja määritysmenetelmät laboratoriossa ja maastossa sekä laatia
mittauksille työohjeet.
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Laboratoriotyöskentely painottuu erilaisten tiivistekerrosten testaamiseen ja
vedenläpäisevyysmääritysten tarkentamiseen. Laboratoriossa selvitämme maan,
lähinnä moreenin, vedenläpäisevyyden pienentämistä sekoittamalla maahan
lisäaineita. Laboratoriotutkimuksin tutkitaan lisäksi eri tiivistemateriaalien sisäistä
eroosioherkkyyttä.

Lisäaineena on pääosin käytetty bentoniittisavea sen suuren paisumiskyvyn takia.
Muiden lisäaineiden, kuten lentotuhkan, kuivakuorisaven tai vesilasin käyttöä on
suunniteltu, mutta ei vielä kokeiltu. Vedenläpäisevyys mitataan laboratoriossa eri
menetelmillä. Projektiin liittyen on lisäksi tarkoitus selvittää suotOvesien vaikutus
läpäisevyyteen sekä tutkia maan pidättämiskykyä haitallisille aineille.

Kenttäkokeilla halutaan selvittää ja kehittää luotettavia mittausmenetelmiä tiiviste—
kerrosten vedenläpäisevyyden mittaamiseen maastossa. Varsinkin moreenista tai
parannetusta moreenista rakennettujen tiivistekenosten vedenläpäisevyyksien
mittaamincn maastossa vaatii tutkimusta. Käytössä olevat menetelmät soveltuvat
pääosin savitiivistyksille ja pohjavedenpinnan alapuolelle.

Kenttäkokeilla pyritään lisäksi selvittämään lisäaineidcn vaikutusta maan maara—
kennusominaisuuksiin. Bentoniittisaven paisuntakyky ja lentotuhkan erilaisuus
kivennäismaalajeihin nähden saattavat aiheuttaa ongelmia sekoittamisessa ja
maarakenteen tiivistystyössä.

Tutkimustyön mielekkyyden ja yleisen hyödyn lisäämiseksi olemme tarjonneet
yhteistyötä ja asiantuntemusapua muutamalle yhteistyöosapuolelle. Yhteistyöosa—
puolina toimivat Länsi—Uudenmaan vesi— ja ympäristö ry, Mikkelin kaupunki ja
Lohja Oy . Länsi—Uudenmaan vesi— ja ympäristö ry:lle selvitämme ehdotetun
alueen soveltuvuutta uuden kaatopaikan sijoittamiselle ilman pohjan tiivistämistä.
Mikkelin kaupungin Metsä—Sairilan kaatopaikalla tehdään kenttäkokcct ja tutki
taan turvelentotuhkan käyttöä tiivisteratkaisuissa. Lohja Oy on mukana maa—
bentoniittitutkimuksessa. Vedenläpäisevyysmittauslaitteiston— ja menetelmien
kehittäminen ja standardointi liittyy läheisesti NORDTEST—yhteistyöprojektiin
“Bestämning av permeabilitet hos restprodukter och jord; in situ och på laborato—
rium” ruotsalaisen Statens Geotekniska Institut’in kanssa.

Projekti alkoi vuoden 1993 alussa ja asiasta laaditaan väliraportti 31.12.1993 0
mennessä. Tutkimusta on tarkoitus jatkaa aikaisemmat tutkimukset huomioidenvuonna 1994.

Lisätiedot: Erkki Loukola, ttt, puh. 402$ 263
Tapio Strandberg, ttt, puh. 5089 435
Markus Sjöholm, ttt, puh. 5089 432
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RAPORTOITUÄ

LYSIMETRIEN VESITASEEN MALLINTAMISESTA

Vesi— ja Ympäristöhallituksella on 54 pohjavesiasemaa alueilla, jotka edustavat
erilaisia ilmastollisia ja geologisia oloja Suomessa. Asemilla seurataan pohjave—
denpinnan korkeutta ja maankosteutta. Lisäksi on 47 asemalle asennettu lysimetrit,
joiden läpi suotautuneen veden määrää mitataan. Tämän työn tarkoituksena oli
tutkia veden virtausta kyllästymättömässä maakenoksessa ja etsiä tekijöitä, jotka
vaikuttavat lysimetrin läpisuotautuneen veden määrään voimakkaimmin. Tutki
musta varten valittiin neljä eri puolilla Suomea sijaitsevaa lysimetriä lähempään
tarkasteluun. Asemat ovat nimeltään Oripää Turun ja Porin läänissä, Kangaslahti
Kuopion—, Pistohiekka Mikkelin— ja Pesiöjärvi Oulunläänissä. Asemien tarkan
kuvauksen on esittänyt Vesterinen et al. (1991). Käsittelyyn valittiin havainnot
vuosilta 1983 ja 1984 ajanjaksolta 1.6.—30.9.

Tutkimuksessa pyrittiin ensiksikin selvittämään regressioanalyysin avulla, kummat
tekijät, ilmastolliset vai maaperän ominaisuudet, ovat määräävämpiä lysimetrin
läpisuotautuneen vesimäärän muodostumisessa. Toiseksi selvitettiin, olisiko
mallintamalla mahdollista täydentää puutteellisia suotovesi— ja maankosteuslia—
vaintoja. Tätä tarkoitusta varten kahta 1—dimensioista maavesimallia testattiin,
nimittäin Ruotsissa kehitettyjä SOIL— ja PROBE—malleja. Lisäksi siirtofunk—
tiomallin käyttöä tarkoitukseen tutkittiin. SOIL—mallille tehdyssä herkkyysanalyy—
sissä tarkasteltiin mallin herkkyyttä maan hydraulisen johtavuuden laskemiseksi
tarvittaville parametreille. Kolmanneksi tarkasteltiin maan vesitasetta sekä mine—
raalityppifraktioiden esiintymistä suotovedessä.

Pitkällä aikavälillä sademäärä ja suotoveden määrä korreloivat keskenään. Lyhyel
lä aikavälillä, esim. muutaman viikon jaksolla, maaperän ominaisuudet ovat
määräävämpiä. Esimerkiksi maan rakeisuudella ja makrohuokosten määrällä on
suuri merkitys veden kulkeutumiseen. Lisäksi sadetapahtumia edeltäneellä maan—
kosteustilanteella on merkitystä. Myös typen kulkeutumisessa suotoveteen tai
pidättymisessä maahan on maaperätekijöillä ratkaiseva vaikutus. Lysimetrien
välillä tehdyistä vertailuista havaittiin, että erittäin vaihteleva osuus sadannasta
suotautuu lysimetrin läpi. Pistohiekassa määrä oli vähäisin, alle 20 % koko kesän
sadannasta mutta esimerkiksi Mäntyniemessä määrä oli noin 55%. Määrä ei näytä
riippuvan kokonaissadannan määrästä eikä sadetapahtumien suuruudesta vaan
ilmeisesti maankosteustilanteesta.

Mallien testauksessa todettiin, että päivittäisiä suotautumisarvoja ei voida korvata
mallinnetuilla. Erot mallinnettujen ja mitattujen päivittäisten suotautumisarvojen
välillä vaihtelivat nollasta 15 mm:iin. Mallit ennustivat paremmin tilanteita, joissa
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suuria päivittäisiä vaihteluita suotovesien määrissä ei esiintynyt. SOIL—mallilla
myös eräitä huippusuotautumistapahtumia saatiin ennustettua. Siirtofunktiomallilla
puuttuvien päivittäisten arvojen ennustaminen on mahdollista lyhyille jaksoille.
Maan vesivaraston muutosten mallintaminen näytti olevan mahdollista mutta
niiden oikeellisuus tulisi vielä testata tiheillä maankosteushavainnoilla mallinnetta—
van jakson ajalta. Molemmat mallit ennustivat maavesivaraston muutokset erittäin
samankaltaisesti. Myös konseptuaalinen HBV—malli, jonka antamaa ennustetta
verrattiin fysikaalisten mallien ennustukseen, antoi erittäin samankaltaisen ennus
teen maavesivaraston muutoksille.

Lysimetrihavainnot soveltuvat hyödynnettäviksi vesitaselaskelmissa. Lysimetristä
tapahtuvaa haihduntaa on mahdollista laskea vesitaseyhtälön avulla, jos sademittari
sijaitsee lysimetrin läheisyydessä. Muussa tapauksessa virhe sadannan määrässä
saattaa nousta suureksi, sillä Suomessa kesäsateet ovat paikallisia. Tällöin ci
haihdunnalle saatava arvo ole enää luotettava. Kesän aikainen haihdunta asemilla
oli 34 — 87% kokonaissadannan määrästä. Haihdunta oli suurinta Pistohiekassa.

Lysimetrin suotovedestä mitattujen typpipitoisuuksien määrä oli korkein alku—
kesästä. Silloin kasvien typen käyttö on vielä vähäista ja sulamisvcsicn mukana
infiitroituneen lumeen kertyneen typen vaikutus on näkyvissä. Määrä väheni kesän
loppua kohden. Lysimetrin läpi suotautuneen kokonaistypen määrä vaihteli Män—
tyniemessä kesällä 1988 välillä 5—15% sadannan kokonaistypen määrästä.
Suotautuneen suifaatin määrä ylitti sen sijaan sateen mukana laskeutuneen
sulfaatin määrän. Tämä johtui ilmeisesti maahan kertyneen sulfaatin liukenemises—
ta suotoveden mukana.

Lisätiedot: Johanna Ahonen, vet, puh. 4028 314
Sirkka Tattari, hyt, puh. 7314 4185

Kirjallisuutta:

Ahonen 1., Tattari S., Granlund K., Soveri J. 1992. The Use of Lysimeters in Soil Process Studies.
NHP—rapport nr. 30. Pp. 231—240.
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VESISTÖMALLIEN MOMPUOLISTUVA KÄYTTÖ

Lapissa oli keväällä 1993 lunta enemmän kuin 30 vuoteen. Huhtikuun alussa
tehdyn Kemijoen ennusteen mukaan virtaama kasvaisi 4000—4500 m3/s Rovanie
men kohdalla ja vedenpinta nousisi Rovaniemellä Ounaskosken niskalla 3—4
metriä. Tulvan kehityksen ratkaisee kuitenkin sulamisen aikainen säätila. Koko—
naisvesimäärä on suuri, mutta tulvan suuruus ja vahingot riippuvat siitä, sulaako
lumi nopeasti vai katkaiseeko kylmä sää sulamisen, jolloin tulva tasoittuu pidem
mälle jaksolle. Toisaalta tulva—ajan runsaat vesisateet lisäävät virtaamaa ja veden—
korkeutta tehokkaasti. Rovaniemeä koetteli toukokuun 10 päivän tienoilla suurtul—
va, joka oli ennusteiden mukainen.

Vesistömallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä vesistön hydrologista kiertoaja veden
kulkeutumista vesistön uomissa ja järvissä kuvaavaa mallia. Vesistömallit kuvaa
vat veden kiertokulun sadannasta maaperän ja vesistöjen kautta haihdunnaksi ja
valunnaksi mereen. Vesistömalleissa on kuvattu hydrologisen kierron kannalta
tärkeimmät vesistöalueen elementit: aluesadanta, lumipeite, haihdunta maanpin—
nalta ja vesistöstä, maankosteus, pohjavesi, valunta, järvet ja joet.

Säähavainnot ja —ennusteet ovat lähtötietoina, kun vesistömalleilla seurataan
vesistön lumen määrän, maankosteuden, pohjaveden, valunnan, jokien virtaami—
en ja järvien vedenkorkeuksien kehitystä. Vesistömallit laskevat sadeasemahavain—
noista koijatun aluesadannan, lumen alueellisen vesiarvon ja Class A—astian
haihduntahavainnoista arvion todelliselle maanpinta— ja järvihaihdunnalle.

Vesistömalleja on ennustekäytössä nyt n.30 vesistöalueella kooltaan 100 — 50 000
km2. Suurin vesistömalli kattaa koko Vuoksen vesistön.

Vesistömallien avulla tuotetaan vuodessa n. 2000 virtaama— ja vedenkorkeusen—
nustetta. Yhdellä vesistömallilla ennusteita syntyy 10—100 yhdessä ennusteajossa.
Uusimmilla automaattisilta vesistömalleilla ennusteita tehdään tulva—aikana kerran
vuorokaudessa ja muulloin kerran viikossa. Vesistömallien avulla arvioidaan
tulvariskiä, jääpatojen syntyajankohtaa ja suunnitellaan säännösteltyjen järvien
käyttöä.

Vesistömallin lähtötietona ovat Ilmatieteen laitokselta tulevat tosiaikaiset sääha—
vainnot ja sääennusteet. Yli 10 vrk:n ennusteissa käytetään tilastollisia säätietoja.
Vesistömallien tilaa koijataan tarvittaessa tosiaikaisten vedenkorkeus— ja virtaa—
matietojen avulla, jotka saadaan Procol—automaattiasemilta. Sää— ja vesistö—
tietojen keräys, vesistömallin tilan päivitys, ennusteen ajo ja ennusteiden jakelu
tapahtuu uusimpien vesistömallien osalta täysin automaattisesti (Vuoksen vesistö—
malli).

Vesistömallit käyttävät KTJ:n (vesistöjen käyttötietojärjestelmää) ja hytrek:in
(hydrologinen rekisteri) tietoja hyväkseen. KTJ:stä saadaan lähes reaaliaikaisia
vedenkorkeus ja juoksutustietoja. KTJ:ään tulostetaan suurten järvien tulovirtaamat
KTI:ssä tehtäviä säännöstelylaskelmia varten (Keitele, Saimaa, man, Lappajärvi).
Hytrek:stä saadaan n. kuukauden viipeellä sadantatietoja, lumilinjahavaintoja,
alueellisia lumen vesiarvotietoja, vedenkorkeus— ja virtaamatietoja, joita kaikkia
käytetään hyväksi, kun vesistömallin tila päivitetään vastaamaan todellisuuta.
Vesistömallin tulosteissa näkyvät myös nämä rekistereistä saadut havaintotiedot.
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Ennustekäytön lisäksi vesistömalleille on ajan myötä tullut muitakin käyttö—
muotoja: ilmastonmuutostutkimukset, vesistösuunnittelu, puuttuvien veden—
korkeus— tai virtaamahavaintojen täydentäminen, virtaaman laskenta vesistön
(mielivaltaisesti) valitussa pisteessä, virtaaman jääreduktio, alueellisen lumen
vesiarvon ja maankosteuden laskenta, hydrologisen vesistömallin käyttö vedenlaa—
tumallien osana.

Ilmastonmuutostutkimuksissa vesistömalleja on käytetty arvioimaan ilmastomal—
leista saatujen lämpötila—, sadanta— ja haihduntamuutosten vaikutusta vesistöjen
virtaamiin ja lumioloihin. Tulosten mukaan virtaamat tulisivat kasvamaan syksyllä
ja talvella koko Suomessa. Lumipeite ohenisi ja puuttuisi lähes kokonaan Etelä—
ja Länsi—Suomesta. Ilmastonmuutostutkimuksia jatketaan edelleen mm. Vuoksen,
Paimionjoen ja Simojoen vesistöissä.

Suunnittelukäyttö on eräs toistaiseksi vähän käytetty vesistömallien käyttömuoto.
Esimerkkinä voidaan mainita Kokkolan vesi— ja ympäristöpiirissä Perhonjoelle
tehty selvitys, jossa vesistömalleilla voidaan arvioida esim. vesistön vesivarojen
riittävyyttä kuivakausina.

Hydrologista vesistömallia on käytetty vedenlaatumallien osana esim. fosfonn
hajakuormitusta laskettaessa Savijoen pienellä valuma—alueella Varsinais—Suo
messa. Lapuanjoella yhdistetään hydrologinen vesistömalli, hydraulincn jokimalli
ja vedenlaatumallit vesistöseurantaa tukevaksi järj estelmäksi. Längelmävedellä
yhdistetään hydrologinen vesistömalli ja vedenlaaturnallit, ja tällä yhdistetyllä
mallilla selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutusta vesistön hajakuormitukseen.

Virtaaman arviointi vesistön (mielivaltaisesti) valitussa pisteessä on jatkossa tärkeä
vesistömallien käyttömuoto. Uusimmissa vesistömalleissa mallin alueellista
erottelukykyä on parannettu pienentämällä osa—aluejakoa, jolloin yhä pienem—
mille osa—alueille voidaan arvioida virtaama ja valuntatietoja niin tarkasti, että
uusien virtaamahavaintopaikkojen perustamisen tarve vähenee, jos tyydytään
hieman epätarkempiin arvoihin. Mallin avulla lasketut, havaintoja korvaavat
virtaama—arvot säästävät huomattavasti rahaa verrattuna havaintoaseman perusta—
mis— ja ylläpitokustannuksiin. Monesti vesistömallin käyttö on ainoa mahdollisuus
tuottaa virtaamatietoja tutkimuksen ja suunnittelun avuksi.

Joen jääpeite nostaa vedenpintaa verrattuna jäättömään tilanteeseen. Tämä jään
aiheuttama virhe purkautumiskäyrän perusteella arvioituun virtaamaan on koijat—
tu talvella tehtävän virtaamamittauksen perusteella. Virtaaman jääreduktiokorjaus
on mahdollista tehdä vesistöennusteiden laskennan yhteydessä talvella tehtyä
virtaamamittausta hyväksi käyttäen. Uusimpia vesistömalleja kehitetään tähän
suuntaan. Vaikeuksia virtaamareduktion automaattisessa kuten myös manuaa—
lisessa määrityksessä syntyy talven aikana esiintyvistä sulamiskausista.

Lisätiedot:

Bertel Vehviläinen, hyt, puh. 1929 581
Kari Kallio, vet, puh. 40281 (fosforimallin liittäminen hydrologiseen malliin

Savijoella)
Jyrki Laitinen, Vavy, puh. 961—3256511 (vedenlaatumallien ja hydrologisen

mallin yhteiskäyttö vesistöseurannassa, Lapuanjoki)
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Ämer Bilaletdin, Tavy, puh. 931—2420111 (hydrologisen mallin ja vedenlaatumal—
lin käyttö ilmastonmuutostutkimuksessa Längelmävedellä)

Raija Leppäjärvi, hyt, puh. 19291 (jääreduktio)
Jari Lohvansuu, hyt, puh. 19291 (virtaaman määritys vesistön valitussa

pisteessä)
Erkki Järvinen, vöt, puh. 19291 (KTJ ja vesistömallit)
Risto Timonen, vöt, puh. 69511 (Vuoksen vesistömalli)
Vesi— ja ympäristöpiirien ennusteet: Pertti Soini (Tuvy), Minna Saros (Tavy), Kari
Syvänen (Vavy), Tapani Ruhanen, Heikki Savolainen ja Päivi Jaara (Kovy), Eero
Nuortimo (Ouvy), Juhani Ojala (Lavy), Reijo Pentikäinen (Kavy), Antti Jokinen
(Ksvy), Jari Viinikainen (Kuvy), Jukka Höytämö (Pkvy), Tapani Eskola (Kyvy),
Pekka Häkkinen (Mivy)

Kirjallisuus:

Vehviläinen, 3. 1981. Valuntamallin sovellutus ennustekäyttöön Kala—, Ähtävän— ja Lapuanjoella.
VH:n monistesarja 1982: 145

Vehviläinen, B. 1987. Tulvan reaaliaikainen ennustaminen. Rakennustekniikka 2/87;

Vehviläinen, B. 1990. Vesistömalliennusteet keväällä 1990 ja lumen vesiarvon laskenta. VYH:n
monistesarja nro 265;

Vehviläinen, B. 1992. Vesistömalliennusteet keväällä 1991 ja lumen vesiarvon laskenta. VYH:n
monistesarja nro 347.

Vehviläinen, 3., Forsius, J., Zachrisson, G. & Häggström, M. 1988. Transboundry co—operation
on ftood forecasting and ice control in the river TomeälvenR’omionjoki. XV Nordisk hydrolo—
gisk konferens, NHK—88, Rovaniemi, 1—3 August, 1988;

Vehviläinen, 3. 1991. A Physically based snow cover model. Recent Advances in the Hydrotogical
Modelling of Hydrologic Systems.Ed. D.S.Bowles and P.E.O’Connel.NATO ASI Series C,vol.345.

Vehviläinen, B.& Lohvansuu, J. 1991.The effects of dlimate change on discharges and snow cover
in Finland. Hydrological Sciences—Joumat 36,2,4/1991.

Vehviläinen, 3. & Lohvansuu, J. 1991.Ilmastonmuutoksen vaikutus virtaamiin ja lumioloihin
Suomessa — vesistömalleilla tehty arvio. Vesitalos 1/1991.

Vehviläinen, 3. 1992. Snow cover modeis in operational watershed forecasting. Publications of
water and Environment Research Institute 11.NBWE, Helsinki.



22

JOKIEN JÄÄNLÄHTÖSANASTON LINGVISTISISTÄ KUVAUSMENE
TELMISTÄ

Alettaessa kolmisen vuotta sitten tallentaa jokien ja järvien jäätymis— ja
jäänlähtöaikoja todettiin, että kryofenologisen rekisterin koodijärjestelmän tuli
vastata paremmin kyseisten prosessien kulkua kuin aikaisempi vain neljään jään—
lähtövaiheeseen perustuva khjaamismenettely. Erityisesti termi ‘jäänlähtö’ osoit
tautui odotettua moniselitteisemmäksi käsitteeksi sekä sanakhjamääritelmien että
havaitsijoiden raporteista löytyvän verbaalisen informaation perusteella (Kajander
1990).

Pitkillä hydrologisilla aikasarjoilla kuten Tornionjoen vuodesta 1693 alkaneilla
jäänlähtöhavainnoilla on merkittävä osuus klimatologisena tiedonintressinä. Var
sinkin vanhemman havaintoaineiston analysoimisessa korostuu verbaalisen infor
maation merkitys. Lisäksi osa aineistoa koostuu mm. jokien jäänlähtöä käsittele—
vistä lehtikirjoituksista. Tallennettaessa kryofenologisiin vaiheisiin liittyviä
päivämääriä päädyttiin edellä mainituista syistä samalla merkitsemään muistiin eri
havaintoraporttien verbaaliset ilmaisut. Tarkoituksena oli kerätä siten sanasto—
materiaalia, jotta voitaisiin lähestyä kryofenologisten prosessien sanaston seman—
tiikkaa lingvistisesti.

Ensivaiheessa on tarkasteltu jokien jäänlähtösanaston suomenkielisiä variantteja.
Aiheesta tekeillä olevassa tutkimuksessa kyseistä aineistoa vertaillaan lisäksi sak
salaisten ja ruotsalaisten vastineiden kanssa.

Aineiston kemussa ei ole keskitytty tiettyyn jokialueeseen, vaan sanasto koostuu
useimmiten pohjoissuomalaisten havaitsijoiden käyttämästä jokien eri jäänlähtö—
vaiheiden sanastosta. Kyseessä on siten melko karkea materiaali, jonka perusteella
pyritään valottamaan jäänlähdön käsitettä sekä lingvistisesti että ns. ammattikielen
terminä. Vasta tutkimuksen myöhempään vaiheeseen tulee liittymään eri vuosina
sattuneiden jäänlähtöprosessicn vertailua.

Luonnollisen kielen leksikaalis—semanttisessa systeemissä määritellään eri ele—
menttien kykyä liittyä toisiinsa ‘valenssiksi’. ‘Valenssin kantajat’, useimmiten
verbit, mutta myös substantiivit, joilla on kompleksinen merkitysrakenne, avaavat
tietyntyyppisiä ‘tyhjiä’ paikkoja, ns. valenssipaikkoja, jotka kielelliset yksiköt,
‘aktantit’ täyttävät. Kognitiivisessa psykologiassa kuvataan tietovarastojen käsit—
teelliset yhteydet rakenneverkkoina, jossa jokainen määriteltävissä oleva infor
maatio on koodattu muistiin solmukohtana ja sen relaatioina. Rakenteellisesti
semanttisilla verkoilla on solmukohtana predikaatti, jonka yleinen predikaatin
kuvaus on

P [x1, x2...x], missä x on argumentti, joka saa tietyn arvon, semanttisen roolin.

Koska substantiivi ‘jäänlähtö’ mielletään prosessiksi, jossa on erilaisia vaiheita ja
sana sinällään on substantivoitu verbi, voidaan sitä kuvata sekä verbin että
substantiivin loogis—semanttisen valenssin avulla. Lauseessa ‘Jäät lähtivät joesta’
on kyse verbin valenssista ja se viittaa syntaktisiin piirteisiin, kun taas termiin
‘jäänlähtö’ liittyy semanttisesti kompieksisen substantiivin valenssi.
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Semanttisesti kompieksista substantiivia jäänlähtö’ voidaan valaista predikaa—
tinluokitukseen perustuvilla argumenttirakenteilla. Tällöin käsitettä jäänlähtö voi
daan luonnehtia ainakin neljällä seemikasautumalla, jossa luonnonprosessin elot—
tomat aiheuttajat ja toimijat ovat ‘kuvaannollisina’ subjekteina.

jääntähtö <aiheuttaja> <toimija> <jäänlähtöpaikka>
<muutos joen/jään tilassa>

Nämä neljä jäänlähdön käsitteellistä ydintä ilmentyvät kukin oniina ‘semanttisina
kenttinään’, joissa näkyy jokien jäänlähdön prosessiluontaisuus ja dynaamisuus.

Substantiivi ‘jäänlähtö’ vastaa yksipaikkaista loogista predikaattia (p) muodossa
‘x:llä on jäänlähdön ominaisuudet?, joka on luokiteltavissa substantiivisena käsit—
teenä mutta myöskin verbinomaisesti. Semanttisen valenssin yhteydessä osapredi—
kaateille ilmenevät seuraavat konkreettiset luonnehdinnat:

Argumentit Aktantit

aiheuttaja säteily, veden lämpö, hydrodynaamiset voimat, vedennousu
toimija joki, jäät
paikka koski, suvanto, ranta, virtapaikka, sillanympäristö
muutos joen/jään
tilassa tila/tapahtuma

Yksinkertaistettuna näyttää käsitteistö, joka liittyy jäänlähtöön joessa, seuraavan—
laisilta ‘semanttisilta kentiltä’:

argumentit

Po

Pi

P2vesistöt säteily
veden
lämpötila
vedenpinnan
nousu
hydrodynaa—
miset voimat

joki, jäät koski
virtapaikka
suvanto
kosken niska
jyrhämä
sillan liepeet
havaitsijan
ympäristö
ranta
nara

sula alku
loppu
mom.
durat.
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Tähän jokien jäänlähtö —käsitteen kaavioon sijoitetaan konkreettiset havaitsijan
kuvailussa esiintyvät termit sekä vertaillaan niitä saksalaisten ja ruotsalaisten
vastineiden kanssa.

Lisätiedot: Merja Hussi, hyt, puh. 1929 555
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SORANOTfOALUEIDEN JÄLMHOITOTUTMMUS (JÄPRO)

JÄPRO on jatkotutkimus lähes kymmenen vuotta jatkuneelle projektille “So—
ranoton vaikutus pohjaveteen”. Tutkimukseen osallistuvat YM, VYH, Nunnijärven
ja Tuusulan kunnat, Lohja Oy, Vainion Sora, Suomen Vihertaito OY sekä kon—
sulttina Maa ja Vesi Oy. Tutkimuksia tehdään Tuusulassa ja Nurmijärvellä
sijaitsevilla koealueilla.

Koska soranottoalueiden pinnalta on poistettu alkuperäinen humuskerros, on tämän
todettu merkittävästi vaikuttavan pohjaveden laatuun (esim. biologinen puhdistu—
misprosessi heikkenee ja happamoituminen lisääntyy). Ongelmaa on pyritty
torjumaan istuttamalla kaivetuille sora—alueille pelkästään havupuita (mäntyä).
Tällainen jälkihoito käynnistää humuksen luontaisen muodostumisen kuitenkin
hyvin hitaasti.

JÄPROssa tutkitaan erilaisia pintaverhousmateriaaleja, joita levittämällä noin
10 cm paksulti jälkihoidettavan sora—alueen pinnalle saataisiin humuksen muo—
dostuminen käyntiin mahdollisimman pikaisesti. Toimenpide ei saa kuitenkaan
huonontaa pohjaveden muodostumista eikä laatua. Tutkimuksia tehdään sekä
lysimetreillä että koeruuduilla (30m x 30m). Testattavia materiaaliseoksia ovat:
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— hiekka 3/8 + pesuliete 3/8 + turve 2/8
— hiekka 1/2 + pintamaa 1/2
— suomuta 1/2 + hiekka 1/2
— pintamaa 1/2 + ylijäämämaa 1/2
— hiekka 3/8 + pesuliete 3/8 + tuwe 2/8 + kalkki lOkg/m3
— pesuliete + kalkki 10 kg/m3
— pintamaa 1/2 + pesuliete 1/2
— multa 1/2 + hiekka 1/2
— pesuliete
— hiekka + tuive + kalkki
— maatunut kuori 1/4 + hiekka 3/4
— humuspitoinen siltti (ylijäämämaa)

Pesuliete on kiviaineksen pesussa rakeiden pinnalta huuhtoutuvaa hienoainesta.
Ylijäämämaa on pääasiassa silttiä ja savea. Pintamaalla tarkoitetaan tässä yh
teydessä sitä kerrosta, joka poistetaan soraesiintymän päältä monttua avattaessa.
Koska ylijäämämaa ja pesuliete ovat hyvin hienorakeisia, ei niitä sellaisenaan
voida sijoittaa soramonttuihin, joten läjityspaikan löytyminen niille on tuottanut
usein vaikeuksia.

Matariaaliseoksista on tehty maa—analyysit, samoin koeruutujen kohdalta metrin
paksuisesta pintakerroksesta. Koeruutujen keskelle on asennettu pohjaveden
pintaan ulottuva havaintoputki, josta otetaan vesinäytteitä sekä seurataan pohjave—
den pinnan korkeutta. Koeruutujen yhteen kolmannekseen on kylvetty lampaanna—
taa, yhteen tielaitoksen vakiosiemenseosta ja yksi osa on jätetty kylvämättä.

Vesinäytteiden ottaminen pohjavesiputkista aloitettiin keväällä 1992 ja lysimet—
reistä syksyllä 1992. Kasvillisuuden kehittymistä ja mikrobiologista toimintaa
seurataan sekä lysimetreistä että koeruuduista. Intensiivistä havainnointia on
tarkoitus jatkaa vuoden 1994 loppuun, jolloin projektin ensimmäinen vaihe
päättyy.

Lisätiedot: Esa Rönkä, ttt, puh. 4028 252
Tuomo Hatva, knt, puh. 6951 262
A—L Kivimäki, knt, puh. 6951 277
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TEKOJÄRVI - SUKKESSION KEHTO - TUTKIMUKSEN HAUTA?

Tekojäwien ekologisesta sukkessiosta eri puolilla maapalloa on julkaistu artikke
leita ja kiijojakin erittäin paljon. Suurimmissa projekteissa (Volgan ja Dneprin
altaat, Puolan Goczalkowice) jatkuva tutkimus on ollut mahdollista tekojärvien
yhteyteen rakennettujen tutkimuslaitosten avulla. Tekojärvitutkimuksen aktiivi—
simmat ajat ovat jo osin takana, ja jälkeen on jäänyt suuri määrä erityisesti
sukkessiota kuvailevaaja lajilistoja näyttävästi esiintuovaa kirjallisuutta. Synteese—
jä aiheesta on tehty vähän osin kaksijakoisen itä—länsi—tieteen rajoitusten vuoksi
ja muina syinä voi olettaa olevan sovellutustulosten viipyminen, tutkimusohjelmi—
en liian laajasti koko ekosysteemiä haukkaava ote sekä tutkijoiden heikko kiinnos
tunut teorioiden soveltamisessa omiin tuloksiin. Monet artikkelit ovatkin parhaim
millaan ‘introduction’:ssa, missä aihetta kehutaan antoisaksi. ‘Results’issa on usein
sivukaupalla appendix—luontoista tarinaa, mikä diskussiossa kuihtuu vertaillun
kirjallisuuden erilaisuudenja yhtäläisyyden toteamiseen. Tekojärvitutkimuksella on
myös omat kongressinsa ja kansainväliset sarjansa. Samoin SIL—kongressien jul
kaisuissa niillä on oma lohkonsa.

Jos halutaan tutkia yleisellä tasolla ja vieläpä teoreettisesti “tekojärvien sukkes—
siota”, törmätään kahteen hyvin suureen ongelmaan: ensiksikin tekojärvi (man—
made lake, artificial lake, reservoir, impoundment) on käsitteenä ja ilmiönä hyvin
kirjava joukko erilaisia vesiä, jotka vaihtelevat kuten luonnonjärvetkin ominai—
suuksiensa suhteen. Toinen ongelma on tietysti sukkessioteoria sinänsä, joka on
alun lähinnä kasvitieteen saavutuksien myötä levinnyt koko ekologiseen tutkimuk
seen. Yleisesti on todettava, että tekojärvien sukkessiota on lähes kokonaan
tarkasteltu ilman selvää teoreettista raamia. Tietokoneet antaisivat nykyään toki
laajat mahdollisuudet erilaisten hypoteesien testaukseen, mutta on todennäköistä,
että aiempia aineistoja ei ole kerätty aivan sentyyppisiä tarkoituksia varten.

Suomalaisia tekojärviä on tutkittu mtiininomaisesti ja seurantamuotoisesti jo 60—
luvulta lähtien. Tämä lähinnä vedenlaatuun keskittynyt seuranta jatkuu edelleen,
ja sen tietoja voi kuka tahansa saada YMJVYH:n rekisteristä. Samoin säännöstely—
käytännöstä ja virtaamista (sisään/ulos) on dataa. Tekojärvien tutkimus on Suo
messa jatkunut myöhemmin erilaisina projekteina (esim. kalastonhoito erityisesti
Lapia altailla, elohopeaprojekti, sukkessioprojekti). Sukkessioprojektin taustana oli
alunperin yksinkertaisesti se, että tekojärviemme alkuvaiheen biologiaa oli vain
hajanaisesti selvitetty ja toisaalta 80—luvun alussa avautunut mahdollisuus (Kyr—
kösjärven tekojärvi/ Etelä—Pohjanmaa) ehkä jo viimeisen tämänkaltaisen tekojär—
ven syntyessä Suomeen. Kyrkösjärven tekojärven näytteenotto tapahtui ajatuksella
“kaikki mahdollinen”, ja siten aineistosta tuli sanalla sanoen laaja.

Jos verrataan esim. makrokasvillisuuden ja pohjaeläimistön sukkessioaineistoja, on
ensimmäinen suuri ero jo aineiston lajimäärässä. Kasvillisuutta voi seurata noin 10
lajin avulla (koko aineisto), kun jälkimmäinen aineisto oli 30—kertainen. Kasvilli—
suuden sukkessio voitiin havaita kolmivaiheisena ensimmäisen kuuden vuoden
kuluessa. Sukkessiovaiheet muodostivat eräänläisiä peräkkäisiä, toisistaan riippu
mattomia “laatikoita”, ja korkeamman kasvillisuuden kokonaisbiomassa kasvoi.
Kaksi ensimmäistä vaihetta olivat eräänlaista tilan täyttämistä (rihmalevät ja
Callitriche—lautat). Kolmannessa vaiheessa sukkessio divergoitui abioottisen
(erodoituvat rannat) ja bioottisen (vesisammairannat) kontrollin alueisiin. Pohja—
eläimistön muodostuminen noudatti ns. Mordukhai—Boltovskoi—mallia, jossa
biomassakäyrä muistuttaa vaimenevaa oskillaatiota. Kolonisaatiovaihe on nopea,
akvaattinen eläimistö muodostuu kuukaudessa ja species tumover on alussa suuri.
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Silti jo ensimmäisten lajien joukossa on runsaasti pysyvää lajistoa. Alussa monien
massalajienkin esiintyminen johtuu alueellis—ajallisesta sattumasta. Sukkession
ohjautumiseen vaikuttaa osin habitaattimuutokset (‘sedimenttilajisto’) ja vuotuiset
‘varmat’ katastrofit (‘lammikkolajisto’) talvisin ja epävarmat avovesikautiset
säännöstelyt. Talvidisturbaation jälkeen kesänaikainen kehitys johtaa habitaat—
tispesifiseen lajistoon, jonka koostumusta tulee tarkastella funktionaalisesti — ei
taksonomisesti. Keväällä sään aiheuttamalla sattumatekijällä voi olla suuri merki
tys lajien dominanssijärjestykseen, kuitenkin lajit valikoituvat vain tietystä
poolista. Tyyppilajisto torjuu tulokkaita, koska kolonisaatiopaine on toden
näköisesti lähes vakio vuosittain.

Sukkessiokäsitteen ja —teorian käyttöalan kasvun myötä on ollut seurauksena
hankaluus selkeään synteesiin. Sukkessiota tarkastellaan usein myös paljon
lyhyemmissä aikaväleissä kuin ennen ja myös usein pienempinä osasysteemeinä
tarkastellen (Connell & Siatyer 1977, Sousa 1980, Sclioenly & Reid 1987, Huston
& Smith 1991). Erittäin harvoin voi lukea sukkessioartikkeleita, jossa ei olisi
viittausta Connell & Siatyerin artikkeliin sukkessiomekanismeista (facilitation,
inhibition, tolerance), ja artikkelin ajatuskulku on päätynyt jopa julkaisujen nimiin.
Suomenkielisen, hyvän yhteenvedon sukkesioaiheesta voi lukea esim. Aspi &
Helteen (1984, LT nro 88) artikkelista.

Sukkessioteorian kannalta keskeistä on ollut aikanaan ekosysteemin rakenteen ja
dynamiikan todellisuuden erilainen tunnustaminen (Odum tai ei mitään), missä
bioottisten vuorovaikutusten rinnalla on noussut hyvin puolusteltuja vastaväitteitä
tasapainoteoriaa ja bioottis—vuorovaikutteista systeemiä vastaan (disturbation, tai
esim. Dunson & Travis 1991). fysiikan ja biologian alalla ollaan huomattavan
eriasteisesti päästy yhtenäisteoriaan. fyysikon ongelmana on usein se, että
kohdetta ei näe. Sensijaan biologi kohtaa luonnossa esteettisestikin kiehtovia
organismeja runsain mitoin. Johtaako tämä suora kontakti luonnon ihmistämiseen
(voiko strategiaa olla olemassa jollain lajilla) ja vaivalloisemman ajattelun
kuihtumiseen. Fyysikko joutuu sensijaan käyttämään aivojaan loputtomiin luonnon
hahmottamiseen — ja on päässyt jo osin perille.

Lisätiedot: Esa Koskenniemi, Vavy, puh. 961—3256 639
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ONKAMOJÄRVILLE VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

Pohjois—Kaijalan vesi— ja ympäristöpiirissä valmistui kuluvan vuoden alkupuolella
Onkamojärvien vesiensuojelusuunnitelma. Se laadittiin yhteistyössä alueen
kuntien, kalastuskunnan, kalastuspiirin, maa— ja metsätaloussektorin sekä vesi— ja
ympäristöpiirin kanssa. Vesiensuojelun suunnittelun tarkoituksena oli selvittää
Onkamoiden tilan kehitystä ja kuormittavia tekijöitä, asettaa vesiensuojeluta—
voitteet sekä esittää keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnittelun pohjaksi on
tehty useita selvityksiä: maankäyttö— ja hajakuormitusselvitys, Onkamoiden
pohjakerrostuma—, kasviplankton— ja pohjaeläintutkimukset sekä selvitykset
ravinnekuormituksesta, rantarakentamisesta ja järvien vedenkorkeuden tasoittami—
sesta. Työn alkuvaiheessa Onkamoiden alueelle laadittiin myös vesiensuojeluopas,
joka jaettiin valuma—alueen talouksiin syyskuussa 1991.

Onkamoiden ravinnekuormitus on peräisin hajapäästöistä. Sääoloiltaan keskimää—
räisenä vuonna järviin tulee noin 2 900 kiloa fosforia ja 58 000 kiloa typpeä.
Fosforikuormasta maa— ja metsätalouden osuus on laskelmien mukaan 42 %,
ilman kautta tulevan laskeuman 21 %, haja— ja loma—asutuksen 10 %, turkistar—
hauksen 1,5 % ja turvetuotannon 0,5 %. Fosforitaseen perusteella sisäisellä kuor—
mituksella on Onkamoissa hallitseva merkitys.

Onkamoiden pinta—ala on 45 km2, mikä jakautuu kolmeen erilliseen vesialueeseen,
Suuri—Onkamoon, Pieni—Onkamoon ja Hasonselkään. Järvet ovat matalia, kirkas—
vetisiä ja reheviä. Käyttökelpoisuudeltaan vesi on tyydyttävää. Onkamoiden
suurehkosta luontaisesta tuottavuudesta huolimatta rehevöityminen ja sen aiheutta
mat ongelmat, mm. toistuvat levien massaesiintymät, ovat viime vuosina lisäänty
neet. Onkamot ovat olleet kautta aikojen Pohjois—Karjalan tuottoisimpia kalavesiä,
ja niistä saadaan edelleen läänin parhaat muikkusaaliit. Kalastuksen lisäksi
Onkamoilla on tärkeä merkitys lähikuntien virkistysalueena. Alueella on runsaasti
loma— ja ympärivuotista asutusta.

Vesiensuojelusuunnitelman tavoitteena Onkamoilla on rehevöitymiskehityksen
pysäyttäminen ja rehevöitymisestä aiheutuvien haittojen vähentäminen; toisin
sanoen mm. levähaittojen vähentäminen ja muikun elinolojen turvaaminen. Ranta—
rakentamisessa tavoitteena on vesimaisemaan sopeutuva, rannat mahdollisimman
luonnontilaisina säilyttävä rakentaminen. Suunnitelmassa esitetään valtioneuvoston
periaatepäätöksen (Vesiensuojelun tavoiteohjelmaohjelma vuoteen 1995) mukaiset
ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämistavoitteetja kunkin kuormittavan tekijän
osalta yksityiskohtaiset keinot kuormituksen vähentämiseksi. Myös rantarakenta—
misesta, mm. moppauksista, pengerteistä ja laitureista, annetaan suositukset.

Onkamoiden suunnitelmassa esitettyjen kuormituksen vähentämistavoitteiden
toteutuminen merkitsee järviin tulevan ulkoisen fosforikuormituksen pienenemistä
noin neljänneksellä. Tämän lisäksi Onkamoilla tarvitaan toimia, jotka vähentävät
myös sisäistä kuormitusta. Yhtenä vaihtoehtona sisäisen kuormituksen ja sitä
kautta levähaittojen vähentämiseksi suunnitelmassa on esitetty vähäarvoisten
kalojen tehopyyntiä.

Lisätiedot: Paula Mononen, PKvy, puh. 973 — 141 2714
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SELVITYS YHTEISKUNNALLISEN YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN
NYKYTILASTA JA KEHITTÄMISTARPEISTA

Luonnonsuojelukysymykset koettiin varsinkin 1960-luvulla ja vielä pitkälti 1970- ja
1980-luvuilla yhteiskunnasta erillisenä, lähinnä kansalaisjärjestöjen ja yksityisten
kansalaisten harrastetoimintana. Vaikka uhattuina ovat yleensä ensimmäisinä olleet luon
nonvaraiset kasvit ja eläimet, yhteiskunnallinen päätöksenteko on kiinnostunut luonnon
suojelusta vasta kun menetykset ovat uhanneet taloudellisesti nopeammin hyödynnet
tävissä olevia aineellisia voimavaroja, esimerkiksi mineraaleja, energiaa, maaperää ja met
sävaroja (Kalliola 1971). Vallitsevat asenteet ovat kuitenkin 1990-luvulla muuttuneet.
Erityisesti metsäteollisuuden vientinäkymien sitominen vanhojen metsien suojeluun ja
metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen on tuonut luonnonsuojelulle lisää
yhteiskunnallista ja kansantaloudellista merkitystä.

Kestävän kehityksen ja Rio de Janeirossa sovittujen asialdrjojen toteutuminen edellyttää
kattavien ympäristönsuojeluperiaatteiden omaksumista kaikilla yhteiskuntasektoreilla,
jotta yhteiskunnan luonnonvaraperustan turvaaminen ja luonnon ekologisesti kestävä
käyttö olisi mahdollista. Ympäristökysymyksiä ei voida enää 1990-luvulla rajata
pelkästään luonnontieteellis-teknisen tutkimuksen, tietouden tai toiminnan piiriin. Yhä
monimutkaistuvia ympäristöongelmia on vaikeaa ymmartaa ja ratkaista, ellei tunneta esi
merkilcsi niiden historiallista ja yhteiskunnallista sisältöä. Ympäristöongelmien akuut
tisuus, kompleksisuus, epästabiilisuus, ainutkertaisuus sekä ongelmiin liittyvät ar
vokonflilctit edellyttävät ratkaisujen tueksi erilaisten ohjauskeinojen ohella korkeatasoista
ja monitieteistä tutkimusta. Jotta tulevaisuuden kestävää kehitystä noudattavat
“ekoyhteiskunnat” olisivat mahdollisia, on esimerkiksi ekonomian ja ekologian yhdistä
minen todettu välttämättömäksi (esim. Mathews & Tunstall 1991).

Ympäristötutitimuksen monitieteisyyden tavoitteiden toteuttamisessa ei ole toistaiseksi
juurikaan onnistuttu. Luonnon- ja ihmistieteiden yhdistäminen toimivlicsi kokonaisuuk
siksi on ollut vaikeaa. Keskusteluyhteyden ylläpitäminen on onnistunut helpoimmin
perinteisten tiedekuntarajojen sisällä, mutta ongelmallista on sensijaan ollut sellaisten
tutkimusiyhmien tai -verkkojen muodostaminen, joissa osattaisiin kuunnella toisenlaista
argumentointia kuin mihin omalla alalla on totuttu. Toisaalta myös yhteiskuntatieteiden
sisäisen vuorovaikutuksen lisääminen on katsottu ympäristötutkimuksissa välttämät
tömäksi. Jolleivät eri yhteiskuntatieteet kykene kommunikoimaan keskenään, ne tuskin
pystyvät rakentamaan yhteistyötä luonnontieteilijöidenkään kanssa (Moisseinen &
Rannllcko 1991, Leppäkoski 1993).

Vaildca vesi- ja ympäristöhallituksella ei ole vielä tässä vaiheessa mahdollisuuksia laajem
paan rooliin yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen suhteen, virastossa tunnetaan
tarvetta seurata ja kehittää pitemmällä aikavälillä ympäristön ja taloudeffis-sosiaalisen jär
jestelmän välisiä suhteita ja kestävää kehitystä koskevaa suomalaista tutkimusta. LUMO
tutkimusohjelman yhteydessä on jo kartoitettu suomalaista yhteiskuntatieteellistä ym
päristötutkimusta. Kartoitus perustuu vuonna 1992 suoritettuun kyselytutkimukseen,
jossa noin sadalla taholta (pääasiassa yliopisto- ja korkeakoulututkijoita) tiedustehuin hei
dän näkemyksiään aJan tutkimuksesta, sen nykytilasta ja kehittämisnäkymistä.

Selvitystyöstä laaditaan hallinnon, luonnontieteilijöiden ja yhteiskunnallisten ympäristö-
tutkijoiden käyttöön laaja yhteenveto “Yhteiskunnallinen ympäristötutkimus Suomessa
1992 - Katsaus tutkimuksen nykytilaan ja kehittämistarpeisiin”, joka pyritään julkaise
maan Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja -sarjassa syksyllä 1993. Raportissa esitetään
yhteenveto mm. ympäristöhistoriallisesta, -ifiosofisesta, -oikeustieteellisestä, -taloustie
teellisestä, -sosiologisesta ja -politiittisesta tutkimuksesta sekä mm. ekologisen maantie
teen lähestymistavoista. Selvityksen pohjalta pyritään luonnon- ja yhteiskuntatieteifijöiden
välistä yhteistyötä kehittämään LUMO:n yhteydessä laajemminkin. Ohjelmassa on
kuitenkin mukana jo muutamia alaan liittyviä selvityksiä.
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Luonnonsuojelun oilceusturvatyöryhmä pohti äskettäin luonnonsuojelu- ja muiden aluei
den perustamiseen liittyviä oilceudeulisia kysymyksiä, mm. luonnon monimuotoisuuden ja
maanomistajien oikeuksien yhtäaikaista toteuttamista (Hollo & Ekroos 1993). Saman
aikaisesti oilceusturvatyöryhmän rinnalla, LUMO:ssa selvitettiin kansainvälisen bio
diversiteettisopimuksen sisällön ja velvoitteiden vaikutuksia Suomen luonnonsuojelu
lainsäädäntöön (Aridomaa 1992). Selvitys jakautui kansainväliseen ja kansalliseen osaan
ja sisälsi mahdoulisten vaikutusten pääpiirteet. Työn tulokset pyritään toimittamaan ym
päristöministeriön äskettäin asettaman (17.3.1993) luonnonsuojelulaldtyöryhmän käyt
töön. Vuonna 1993 LUMO:ssa analysoidaan myös maamme oilceusjäijestyksen luonnon
suojeluarvoille antamaa suojaa yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja selvitetään
luonnonsuojelun työllisyysvaikutuksia yhteistyössä mm. Joensuun yliopiston ja Pohjois-
Karjalan vesi- ja ympäristöpiirin kanssa.

Lisätiedot: Jukka—Pekka Jäppinen,
isy, puh. 693$ 712
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KOLIN AHOJA HOIDETAAN JA SEURATAAN

Ahot ovat kaskikaudelta peräisin olevia niittyjä. Kaskeamisen jälkeen muutaman
kerran viljeltyjen kaskialojen käyttöä jatkettiin usein laiduntamalla ja niittämällä
niiltä talvirehua. Pitkään jatkuneen käytön seurauksena ahoille vakiintui omalei
mainen ja monimuotoinen kasvi— ja eläinlajisto. Niityt ovatkin rikkaimpia eliöyh—
teisöjämme ja niillä on täten keskeinen osa luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Kolin kansallispuiston ydinalueella on säilynyt viisi ahoniittyä, joiden hoito on
jatkunut keskeytyksettä kaskikaudelta lähtien. Parhaat ahot ovat olleet asuttuja
1930—luvulle saakka ja lähiasukkaat ovat koijanneet niiltä heinää 1960—luvun
lopulle saakka. Myöhemmin ahoja on hoidettu metsäntutkimuslaitoksen Kolin
tutkimusalueen toimesta. Näiden niittyjen nykyisen arvon ja oloissamme jopa
ainutlaatuisuuden kannalta on keskeistä, että ne eivät ole missään vaiheessa
joutuneet keinolannoituksen, rikkakasvihävitteiden käytön ja yksipuolisten sie—
menseosten kylvön kohteiksi. Kolin niittyjen kohdalla voidaankin edelleen puhua
perustellusti ahoista.

Säännöllisimmin lioidetut Mäkränaho, Ikolanaho ja Purolanaho ovat kasvilhisuu—
deltaan ja kasvistoltaan poikkeuksellisen edustavina säilyneitä vanhoja niittyjä.
Niillä on säilynyt monia avointen niittyjen harvinaisia kasvilajeja, joiden yleinen
taantuminen on ollut viime aikoina nopeaa. Ahojen edustavimmilla osilla viihty—
vät mm. ketonoidanlukko ja komea kirkiruoho. Lisää omaleimaisuutta antavat
monet Kolin seudulla yleiset, levinneisyydeltään itäiset kasvilajit kuten runsaana
kasvavat peurankello, nurmikaunokki ja kesämaitiainen sekä edellisiä niukempi
keltanokitkerö. Myös hyvin runsaat pukinjuuri ja ruusuruoho kertovat Kolin
seudulla myöhään jatkuneesta kaskeamisesta.

Perinteisen niittytalouden loppumisen jälkeen Kolin ahojen hoito on ollut jossain
määrin epäsäännöllistä. Erityisesti ahojen reunaosien kasvillisuus on alkanut
sulkeutua. Ahojen kasvillisuus kartoitettiin ja edustavimmille ahoille laadittiin
yksityiskohtaiset hoitosuunnitelmat metsäntutkimuslaitoksen teettämien, Kolin
luonnonsuojelualueen perustamiseen liittyvien selvitysten yhteydessä. Samalla
perustettiin pysyviä kasvillisuuden seuranta—aloja, jotka inventoitiin vuosina 1988
ja 1992. Jälkimmäinen inventointi tehtiin Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpii—
rissä aloitetun, vastaavaan valtakunnalliseen hankkeescen liittyvän perinne—
maisemaprojektin yhteydessä.

Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirin julkaisema selvitys Kotin ahojen
kasvitiisuus ja hoito (Hakalisto 1993) on perusinventoinnin luonteinen. Ahojen
suunnitelmallisen hoidon ollessa vasta alkuvaiheessa, ensimmäisen seurantajakson
perusteella voidaan tarkastella vain joitakin sulkeutuneimpien ahoalueiden kun—
nostuksesta saatuja kokemuksia.
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LINNUSTONSEURANTAOHJEET VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREILLE

Vesi- ja ympäristöpiireistä on kehittymässä ympäristön seurantaan ja luonnonsuojelu
tutkimukseen entistä monipuolisemmin osallistuva alueorganisaatio. Piiritasolla on
tähänkin asti tehty mm. luonnonympäristön tilaan ja muutoksiin liittyvää seurantaa,
mutta toimintaa ei ole aina ylidenmukaistettu piirien välillä eikä muiden vastaavaa
toimintaa harjoittavien tahojen kanssa.

Linnuston seuranta on menetelmällisesti pisimmälle kehittyneitä biologisen seurannan
muotoja Suomessa ja monissa muissa maissa. Sitä johtaa maassamme Helsingin Yli
opiston Luonnontieteellisen keskusmuseon eläinmuseo ja maastotyöstä vastaavat Lin
tutieteellisten Yhdistysten Liiton paikallisten jäsenjärjestöjen jäsenet. Myös vesi- ja
ympäristöpiireissä on tehty arvokkaita linnustoselvityksiä ja -seurantoja erityisesti
lintuvesien kunnostuksen yhteydessä. Linnuston seurantaa tulisi kehittää osaksi kaik
kia niitä piirin toteuttamia hankkeita, joilla on vaikutusta linnustoon. Linnusto ilmen
tää hyvin ihmisen aiheuttamia ympäristömuutoksia ja luonnon monimuotoisuutta.
Seurantatulosten avulla voidaan tarkentaa erilaisia toimia mahdollisimman haitat
tomiksi luonnolle.

Ohjeistoa varten selvitettiin sellaiset piirien toteuttamat hankkeet, joilla voisi olla
vaikutusta linnustoon. Kyselyn avulla saatiin viime vuosilta selville yli 200 tällaistä
hanketta. Yleisimpiä olivat lintuvesien kunnostukset sekä muiden vesien, jokien ja
rantojen kunnostukset, mutta myös soiden ennallistaminen, turvetuotantoalueiden
jälkikäyttö ja järvikuivioiden vesitys tulivat mukaan. Näille hanketyypeille laadittiin
yksityiskohtaiset ohjeet seurantatarpeesta ja menetelmistä sekä seurannan kestosta.
Käyttökelpoisimpia menetelmiä ovat vesilintujen piste— ja kiertolaskentamenetelmät
sekä kosteikkolinnuston kartoitus. Lisäksi tarkasteltiin mm. yhteistyötarvctta muiden
seurantaa harjoittavien tahojen kanssa, tulosten tulkintaa ja raportointia.

Vesi- ja ympäristöpiireille laadittujen ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa pii
rien hankekohtaisia linnustonseurantatutkimuksia keskenään ja hankeseurannan
kontrolliksi soveltuvan valtakunnallisen yleisseurannan kanssa. Piirien, eläinmuseon,
Lintutieteellisten Yhdistysten Liiton ja muiden seurantaa harjoittavien tahojen yh
teistyö hyödyttää kaikkia osapuolia ja takaa hankeseurannan korkean laadun ja käyt
tökelpoisuuden. Ohjeiston noudattaminen ei niinkään lisää piirien työtaakkaa ja kus
tannuksia vaan koordinoi muutenkin tehtävää työtä tehokkaammaksi. Piireiltä ja muil
ta asianosaisilta tahoilta saatavien lausuntojen perusteella ohjeisto viimeistellään
syksyllä lopulliseen kuntoon.
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OJTETfUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN TUTKIMUSKOHTEENA
SEITSEMISEN KANSALLISPUISTON MRKKAANLAMMINNEVAL[A

Luonnonsuojelualueiden tulee olla edustavia näytteitä alkuperäisestä luonnostam
me. Niiden tulee myös olla ekologisesti kestäviä kokonaisuuksia. Näin ei kuiten
kaan ole läheskään aina. Voimallisista metsänparannustoimista johtuen luonnon
suojelualueilla on runsaasti ojitettuja soita. Niiden luonnonsuojelullinen merkitys
on sellaisenaan vähäinen. Ennallistamisella voidaan ratkaisevasti parantaa luon
nonsuojelualueiden ekologista tilaa.

Seitsemisen kansallispuistosta harvinaisen suuri osa, noin neljännes, on ojitettua
suota. Alueen soiden ennallistamisessa päätavoite on suoekosysteemin toiminnan
luonnontilaistamisen ohella palauttaa soiden ja metsän mosaiikkirnainen mai
semarakenne, joka on ollut ominaista alueen luonnolle. Mosaiikkirakenne johtuu
soiden pienestä koosta ja niiden sijoittumisesta verkkomaisina kuvioina metsien
ympärille. Toisaalta alueen suot ovat olleet melko avoimia, joten ero vähä- ja
pienipuustoisen suon ja metsän välillä on ollut suuri.

Ennallistarnisen menetelmien ja niiden ekologisten vaikutusten tutkimiseksi Seit
semisen kansallispuiston Kirkkaanlamminnevalta tukittiin oj at syksyllä 1993 kai
vinkoneella. Talven aikana poistettiin suurin osa puustosta, joka oli lähes koko
naan ojituksen jälkeen kehittynyttä. Ensimmäisiä kokeiluja joudutaan jonkin ver
ran paikkailemaan: varsinkin päälaskuojaa on tiivistettävä jonkin verran. Vaiku
tukset kasvillisuuteen näicyvät vasta joidenkin vuosien kuluttua, mutta maisema on
jo muuttunut huomattavasti. Kirkkaanlamminnevan alue toimii nyt koealueena,
josta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää myöhemmin. Alueella seurataan helposti
ja nopeasti tehtävänä kuvioseurantana veden pidättymistä suolla ja kasvillisuuden
muutoksia. Tietoa saadaan myös kaivinkoneen työskentelyn optimoinnista ja
esim. hakkuutähteiden vaikutuksesta suolla. Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri
tutkii tulevina kesinä veden laatua Koveronlammessa, johon osa Kirkkaanlam
minnevan vesistä laskee. Tällä tavoin saadaan selville, onko ennallistamisella
haitallisia vaikutuksia veden laatuun. Näiden tutkimusten lisäksi tarvitaan
tarkempia tutkimuksia esim. maisemarakenteen muutoksien ja kasvillisuuden
leviämistapojen selvittämiseksi.

Seitsemisessä on tavoitteena saada vuosittain ennallistettua yksi valuma-alue tai
sen osa. Alustavan aikataulun mukaan työt saadaan tehtyä 2000-luvun ensimmäi
sellä vuosikymmenellä. Työskentelytapa on ilmeisesti samanlainen kuin Kirk
kaanlamminnevalla: ojien tukkiminen useimmiten kaivinkoneella sekä puuston
poisto niiltä soilta, jotka ovat alunperin olleet harvapuustoisia.

Valuma-alueita on ennallistamissuunnitelmaan valitulla tarkastelutasolla 28. Ne
poikkeavat toisistaan monissa suhteissa, kuten soiden määrän, ojitusten määrän ja
soiden luonteen suhteen. Joillakin valuma-alueilla on laajoja yhtenäisiä keidassoi
ta, jotka ovat pääasiassa luonnontilaisia. Useimmilla valuma-alueilla suot ovat
kuitenkin melko pienikokoisia ja suurimmaksi osaksi ojitettuja. Alunperin nämä
suot ovat yleensä olleet minerotrofisia ja melko märkiä avosoita tai harvapuustoi
sia rämeitä. Ennallistamissuunnitelmassa esitetään ennallistamista 96 %:lle ojite
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tuista soista ja puuston poistoa osittain tai kokonaan 72 %:lta ennallistettavista
soista. Ennallistettavien soiden kokonaismäärä on melko suuri: 1196 ha, ja
puustoa poistetaan noin 859 ha:lta.
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Kiijallisuutta:

Seppä, H., Lindholrn, T. & Vasamter, H. 1993. Metsäojitettujen soiden luonnontilan
palauttaminen. - Metsähallituksen luonnonsuojelujullcaisuja A 7:1-80. ISSN 1235-6549. ISBN
951-47-7541-4.
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HIIDENPORITI - PORKKASALON JA MUSTAVAARAfTOIVONSUON
PERHOSINVENTOINTI 1992

Perhosinventointi suoritettiin Metsähallinnon Kainuun puistoalueen rahoittamana
Hiidenportin—Porkkasalon alueella ja talousmetsien lajistoa vertailtiin Mustavaa—
ra[Toivonsuon alueelta. Tutkimuksia tehtiin 1.5. — 31.8.1992 välisenä aikana
seuraavilla menetelmillä: 1 kiinteä valorysä sijoitettuna 10 km Hiidenportista
luoteeseen. Havainnoitiin generaattorin avulla 11 valorysäyötä eri puolilla aluetta,
10 syöttirysää eri puolilla aluetta erilaisilla biotoopeilla ja 3 laskentareittiä
erilaisilla biotoopeilla päiväaktiivisille perhosille. Reitit laskettiin 11 kertaa kesän
aikana, jolloin laskettiin 5 metriä leveältä kaistalta kaikki lentävät perhoset.

Asennettiin 1 ikkunapyydys kovakuoriaisille ja lisäksi kaikki kovakuoriaiset
talletettiin ja määritettiin syötti— ja valorysistä.

Hiidenportin alueella tehtiin kesällä 1992 koverretutkimus (Viramo, Itämies),
jonka lajistotiedot pikkuperhosista ja kovakuoriaisista liitettiin tähän tutkimukseen.

Rysäpyynneissä käytettiin lisähoukuttimina feromoni—nappeja, jotka ovat keinote
koisesti tuotettuja hormoneja eri lajeille. Lisäksi lasisiipisiä kartoitettiin feromo—
nien avulla.

Luonnontilaisten ja talouskäytössä olevien metsien eroja lajistossa vertailtiin ja
hakkuiden vaikutusta laji— ja yksilömääriin arvioitiin.

Tutkimusalueelta saatiin havaintoja seuraavasti: Suurperhosia 5 075 yksilöä 164
lajista, joista uhanalaisiin kuului naavamittari (Alcis jubatus), pikkuperhosia
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2 575 yksilöä 186 lajista, joista Kainuun luonnontieteelliselle maakunnalle uusia
16 lajia (osa koverretutkimuksesta). Kovakuoriaisia havaittiin 2 600 yksilöä 126
lajista. Kovakuoriaisista mielenkiintoisia olivat: Philonthus tederi, eteläisin
havainto, lajia on havaittu kymmenen kertaa. Placusa suecica (johjoisin havainto
Suomessa, Geotrupes stercorarius (taantunut laji). Malthodes misellus, jota tak—
sonomisten epäselvyyksien vuoksi ei ole ilmoitettu Suomen faunaan kuuluvaksi ja
Enicmus pianipennis (harvinainen, yhteensä 10 havaintoa Suomesta).

Alue tulisi kartoittaa uudelleen muutaman vuoden kuluttua parittomana vuonna
hamioyökkösten Xestia) lajiston selvittämiseksi, joilla on indikoiva merkitys.

Lisätiedot:

Reima Leinonen, Kavy, puh. 986 — 163 627
Anja Finne, Metsähallitus, Kainuun puistoalue, puh. 986 — 50716

Kirjallisuutta:

Leinonen, R. 1993. Hiidenportin, Porkkasalon ja Mustavaara/Toivonsuon perhosinventointi vuonna
1992. Metsähallituksen tuonnonsuojelujulkaisuja sarja ANo 9. ISBN 951—47—7543—0. ISSN 1235—
6549.
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TAPAHTUMIA

SUOMALAISTEN MRJOITfAMA AMERIKKALAINEN ENTOMOLO
GIAN OPPIMRJA SAASTEIDEN EPÄSUORISTA VAIKUTUKSISTA
EKOSYSTEEMEIHIN

Maailman tunnetusta lajistollisesta biodiversiteetistä yli puolet on hyönteisiä.
Hyönteisillä on keskeinen merkitys ekosysteemien toiminnassa kasvien pölyttäjinä,
orgaanisen aineksen hajottajina, tuholaisina, tuhohyönteisten loisina ja petoina
sekä lintujen, nisäkkäiden ja kalojen ravintona. Ilmansaasteet ovat aiheuttaneet
laajoja hyönteistulioja erityisesti metsissä. Jätevedet taas ovat köyhdyttäneet
vesistöjen hyönteislaj istoa. Tällaiset muutokset heijastuvat ekosysteemien toimin
taan ja saattavat johtaa taloudellisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Hyönteisiä
voidaankin käyttää ympäristön tilan tarkkoina ilmcntäjinä ja seurannan apuvälinei—
nä.

Kari Heliövaaran ja Rauno Väisäsen kirjoittama ‘Insccts and Pollution—kiija
tarjoaa ensimmäisen yleiskatsauksen eri saasteiden vaikutuksista sekä maa— että
vesihyönteisiin ja ekosysteemeihin. Kiija kattaa mm. rikki— ja typpiyhdisteet,
happamoitumisen, rehevöitymisen, otsonin, huilidioksidin ja ilmaston muutoksen,
metallit, maatalous— ja teollisuuskemikaalit sekä sätcilyn. Saastumisen vaikutuksia
käsitellään yksilö—, populaatio— ja ekosysteemitasolla sckä hyönteislahkoittain ja
ympäristötyypeittäin.

Amerikkalaisen kirjankustantajan CRC Pressin julkaisenia teos on tarkoitettu
ekotoksikologian ja entomologian oppikirjaksi yliopistoihin, mutta se soveltuu
myös ympäristöasioiden tai hyönteisten parissa työskenteleville tutkijoille ja
virkamiehille. Kirja sopii myös kaikille, jotka haluavat perehtyä tarkemmin
iliniisen aiheuttamiin ekosysteemien toiniinnan häiriöihin.

Lisätiedot: Rauno Väisänen, lsy, puh. 693$ 705
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutkimuksen päätulokset mahdolli
simman selkeässä muodossa, tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös
alkuperäisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen rakenne on: otsake (ISOIL—
LA KIRJASIMILLA, iskevä, lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (= Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjallisuusviitteet (= järjestys—
numero, tekijä, viitekiijoituksen otsake, julkaisusaija ja sivunumerot). Jäijestysnu—
meroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selosteet ja uutiset laaditaan WP 5.O:lla
(jemsmerkkilaji: Dutch), pohjalle tiedonvirta.w50, joka löytyy virallisten pohjien
joukosta (Pf3, f19). Otsikon pistekoko Dutch 12 lihavoitu versaali, selostetekstin
pistekoko Dutch 12, kirjallisuusviitteiden pistekoko Dutch 10. Artikkelit lähetetään
tulostimeen LASER r500, SAKULLA (ohjelma—muodossa) Pirjo Lehtovaaralle
käyttäjätunnus: Lehtovaara tai kiijeenä Terttu Halmeelle. Selosteen enimmäispi—
tuus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5., 15.9., 30.11. Vesi— ja ympä—
ristöhallituksen sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista jätetään
seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun alkuperäiskäsikiijoitus ao. julkaisun
toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi— ja ympäristöhallinnon yksiköistä
lyhenteitä seuraavasti:

VYH = vesi— ja ympäristöhallinto VYL = vesien— ja ympäristöntutkimus—
tai —hallitus laitos

VE = vesistöosasto hyt = hydrologian toimisto
vöt = vesistötoimisto vet = vesi— ja ympäristöntutkimus—
rat = rakennustoimisto toimisto
VY = vesien— ja ympäristönsuojelu— Isy = luonnonsuojelututkimusyksikkö

osasto ttt = teknillinen tutkimustoimisto
vyt = vesien— ja ympäristönsuojelu— lab = tutkimuslaboratorio

toimisto Hevy = Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri
knt = kuntatoimisto Tuvy = Turun vyp
tet = teollisuustoimisto Tavy = Tampereen vyp
kat = katselmustoimisto Kyvy = Kymen vyp
kem = kemikaaliyksikkö Mivy = Mikkelin vyp
YO = Yleinen osasto Kuvy = Kuopion vyp
oit = oikeustoimisto PKvy = Pohjois—Karjalan vyp
hat = hallintotoimisto Vavy = Vaasan vyp
tat = taloustoimisto KSvy = Keski—Suomen vyp
tht = tietohallintotoimisto Kovy = Kokkolan vyp
sus = suunnittelusihteeristö Ouvy = Oulun vyp

Kavy = Kainuun vyp
Lavy = Lapin vyp

1
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“TifiDONVIRTA” on vesi— ja ympäristöhallituksen vesien— ja ympäristöntutki—
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sista, uusista ja meneillään olevista tutkimusprojekteista sekä muista ajankohtai
sista vesi— ja ympäristöhallinnon tutkimustoimintaan liittyvistä asioista.
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RÄPORTOITUA

LIETELANNAN LEVITYS JA RAVINTEIDEN HUUHTOUTUMINEN

Pohjois—Karjalassa Liperissä savimaalla sijaitsevalla huuhtoutumiskoekentällä
tutkittiin eri vuodenaikoina levitetyn lietelannan aiheuttamaa ravinteiden huuhtou—
tumista sekä verrattiin lietelannan ja väkilannoituksen aiheuttamia ravinnehuuh—
toutumia toistettaessa lannoitukset useampana vuonna peräkkäin. Tutkimus tehtiin
vuosina 1983 — 88.

Lietelannan levitysajankohtia oli kolme: syksy ennen kyntöä, kevättalvi ja kevät
ennen kylvöä. Kunkin vuodenajan lietelannoitus tehtiin kolmasti peräkkäisinä
vuosina samalle neljän ruudun kaistalle (20 m * 120 m). Lietelanta levitettiin
pintalevityksenä 50 — 53 m3 ha1, ja mullattiin levityksen jälkeen syksyllä ja
keväällä. Yhdessä levityksessä peltoon tuli keskimäärin kokonaistyppeä 120 N kg
ha’, liukoista typpeä 72 N kg ha’ ja kokonaisfosforia 17 P kg ha’. Väkilannoi—
tuksessa keväisin annetut ravinnemäärät olivat $0 N kg ha1 ja 35 P kg ha’.
Viljelykasvina oli ohra.

Talvinen lietelannan levitys aiheutti vuosien 1984 — $7 keskiarvona suurimmat
kokonaisfosforin ja fosfaattifosforin (kuva 1) sekä ammoniumtypen (kuva 2)
salaojavesihuuhtoutumat. Syyslevitys aiheutti lietelannan levityksistä suurimmat
kokonaistypen (21 N kg ha’ a’) ja nitraattitypen (12 N kg ha’ a’) huuhtoutu—
mat. Vuosien 1986 — $7 keskiarvona liukoista fosfaattifosforia huuhtoutui eniten
syyslevityksestä, 0,52 P kg ha’ a’. Lietelannan syyslevityksen huuhtoutumia
nosti ko. käsittelykaistan lietelannoitus talvella 1986.

Pienimmät ravinteiden huuhtoutumat lietelantakäsittelyistä aiheutuivat keväällä
ennen kylvöä tehdystä levityksestä. Keväisen lietelannan levityksen aiheuttamat
fosforihuuhtoutumat olivat jokseenkin samansuuruiset vertailukäsittelynä olleen
väkilannoituksen kanssa (kuva 1).

Vesiensuojelun kannalta syksyiseen lietelannan levitykseen on syytä suhtautua
hyvin varauksellisesti, sillä siitä saattaa aiheutua huomattavaa typen ja fosforin —

myös liukoisen fosfaattifosforin — huuhtoutumista. Huuhtoutumiseen vaikuttavat
suuresti syksyn sääolot. Suurten ravinnehuuhtoutumien vuoksi saman peltolohkon
lietelannoitus sekä syksyllä että seuraavana talvena ei ole suositeltavaa. Talvisesta
lietelannan levityksestä on kokonaan luovuttava erittäin suurten ravinnehuuhtoutu—
mien vuoksi.
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Lisätiedot: Riitta Niinioja, PKvy, puh. 973—141 2703

Kirjallisuutta:
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Kuva 1. Kokonaisfosforin ja fosfaattifosforin huuhtoutumat (P kg ha’ a1)
salaojavesissä eri lannoituskäsittelyistä Liperin koekentällä keskimäärin
vuosina 1984 — 87.

kg ha’ a1 Ammoniumtyppi

20-

5-

0 -

- 20

‘5

10

-5 0
0Syyslevitys TsMlevitys Kevt1evitysVertailu

Kuva 2. Ammoniumtypen huuhtoutumat (N kg ha aj salaojavesissä eri
lannoituskäsittelyistä Liperin koekentällä keskimäärin vuosina 1984 — 87.



AURAT PANNAAN AURAJOELLA

Aurajoen koekentällä tutkitaan eri viljelymenetelmien vaikutusta eroosioon ja
ravinteiden huuhtoutumiseen. Koekenttä perustettiin vuosina 1987—1988. Peltoalue
on tyypillistä Aurajokilaakson rinnepeltoa. Koekentän pintakerroksen (0—30 cm)
maalaji on hiuesavea ja perusmaa sen alapuolella aitosavea. Alueen pintakaltevuus
on 7—8 %. Koealueen pinta—ala on 1,02 ha ja koostuu 12 koeruudusta.

Koekentän kalibrointijaksolla kaikilla koeruuduilla viljeltiin syysvehnää. Koejak—
soilla syysvehnä toimii vertailualueena, johon koeruuduilla tapahtuneita muutoksia
voidaan verrata. Koekentällä on vuoden 1990 syksystä lähtien tutkittu seuraavia
viljelyvaihtoehtoja:

* Syysvehnä (syksyllä kyntö, äestys ja kylvö)
* Sänki (sadonkorjuun jälkeen ei toimenpiteitä, keväällä äestys, kevätvehnä)
* Sänkimuokkaus (syksyllä äestys sänkeen, keväällä äestys, kevätvehnä)
* Rinteen suuntainen kyntö (syksyllä kyntö, keväällä äestys, kevätvehnä)
* Poikittainen kyntö (syksyllä kyntö, keväällä äestys, kevätvehnä)
* Suojakaista (14 m nurmikaista syysvehnällä)

Koekentältä on nyt saatu tuloksia kahdelta varsinaiselta koejaksolta. Tulosten
mukaan kiintoaineen ja partikkelifosforin pitoisuudet pintakerrosvalunnassa ovat
riippuvaisia maanpinnan laadusta ja niillä on vahva positiivinen korrelaatio
keskenään. Pintakerrosvalunnan suhteellinen kiintoainekseen sitoutuneen fosforin
pitoisuus oli sängelle jätetyssä vaihtoehdossa 0,41, sänkimuokkauksessa 1,10,
poikittain kynnetyssä vaihtoehdossa 0,96, normaalisti kynnetyssä vaihtoehdossa
1,64 ja nurmikaistalla (14 m) varustetussa syysvehnäruudussa 0,54 perusruutuun
eli syysvehnään verrattuna (syysvehnä = 1,0).

Pellon pinnan laadulla on vaikutusta myös pintakerrosvalunnan määrään. Sänki—
vaihtoehdossa suhteellinen valunta syysvehnään (1,0) verrattuna oli 0,62, sänki—
muokkauksessa 1.05, poikittaisessa kynnössä 0,37, normaalisti kynnetyssä 0,75 ja
suojakaistassa 0,86 (kuva 1).

Kuva 1. Suhteellinen pinta—
kerrosvalunta (0—30 cm),
kiintoainepitoisuus ja kunto—
ainekseen sitoutuneen fosforin
pitoisuus en viljelymenetel—
millä (syysvehnä = 100).

5
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Jos kiintoaineksen ja partikkelifosforin pitoisuudet pintavedessä asetetaan keskei
siksi kriteereiksi ns. vesistöystävällisille viljelytavoille, olisi syyskynnöistä
pidättäydyttävä kokonaan vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Rinteeseen nähden
poikittainen kyntö pienentyneen pintavalunnan vuoksi näyttäisi tosin alentavan
mm. fosforin kokonaiskuormaa, mutta vaikeissa valuntatilanteissa saattaa aiheuttaa
hyvin voimakkaan lisäyksen kuormitukseen. Syysvehnässä ja tässä käytetyssä
sänkimuokkausmenetelmässä kiintoaine— ja fosforipitoisuudet ovat samansuurui—
set. Sänkivaihtoehdossa pitoisuudet ovat selkeästi pienemmät kuin syysvehnässä.
Tässä käytetty 14 m suojakaista näyttäisi myös tehokkaasti alentavan pintavalun—
nan kiintoaine— ja fosforipitoisuuksia. Tästä voidaan päätellä, että myös pysyvä
nurmipinta on tehokas pintaeroosion vähentäjä.

Typen ja liukoisten ravinteiden käyttäytyminen eri tavalla käsiteltyjen koeruutujen
pintakerrosvalunnassa on hyvin keskeinen luku vesiensuojelun kannalta. Käsillä
olevaa selostusta kirjoitettaessa asiaa ei kuitenkaan ole vielä riittävästi selvitetty.
Kuluvan syksyn aikana julkaistaan kolmen koevuoden aineistoon perustuva
selvitys kiintoaineksen ja fosforin käyttäytymisestä sekä tehdään selvitys typen ja
liukoisten ravinteiden käyttäytymisestä eri käsittelyissä.

Lisätiedot: Markku Puustinen, hyt. puh. 7314 4197

Kirjallisuutta:

Puustinen, M. 1993. Effect of Soil tillage on erosion and nutrient transport in surface runoff. Soil
Tillage and Environment p. 218—224. Proceedings of NJF—seminars no. 228.

Puustinen, M. 1992. Peltoviljelystä aiheutuvan vesistökuormituksen vähentäminen. Julkaisussa:
Maatalous ja vesien kuormitus (toim. Rekolainen, Kauppi). Vesi ja ympäristöhallituksen monis—
tesatja nro 359.

0
HYDROLOGISET AIKASARJAT ILMASTON MUUTOSTEN
INDIKAATORINA

Ilmaston muutokset, jo tapahtuneet ja tulevat, vaikuttavat voimakkaasti veden
kiertokulkuun. Sadannan, haihdunnan, valunnan, maa— ja pohjavesivarastojen sekä
lumipeitteen ajallinen ja paikallinen jakauma johtuvat ilniastosta ja toisaalta
kuvaavat ilmastoa. Hydrologiassa ja meteorologiassa usein vertailukohtana
käytetyt 30 vuoden normaalijaksot sisältävät melkoista sisäistä hajontaa ja
peräkkäiset jaksotkin eroavat toisistaan. Keskiarvot eivät riitä kuvaamaan muuttu—
vaa ilmastoa; tarvitaan dynaamista lähestymistapaa. Hydrologisten suureiden
muutosten ja heilahdusten syyt ja normaalius/epänormaalius ovatkin sitten kysy
myksiä jotka kaipaavat selvitystä. Vaivalla ja rahalla kerätyt havaintosarjat ovat
liian arvokkaita pysyäkseen vain arkistojen aarteina.
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Suomen Akatemian käynnistämän SILMU—ohjelman osaprojektissa “Assessment
of hydrological changes” on noin kahden vuoden ajan tutkittu ilmastollisten
tekijöiden vaikutusmekanismeja vesitaseen komponentteihin, virtaaman keski— ja
ääriarvoihin sekä alueellisten muutosherkkyyksien selvittämiseksi. Pitkät hydrolo—
giset havaintosarjat (virtaama 30—150 v, sadanta 40—80 v, haihdunta n. 30 v ja
lumen vesiarvo n. 50 v) kattavat suhteellisen hyvin koko maan ja muodostavat
aineiston sekä ajallisten että alueellisten muutosten analysointiin. Sadehavaintojen
ongelmana on mittarityypin vaihtamisesta (tällä vuosisadalla kaksi kertaa) aiheu—
tuva virhe, erikoisesti lumisateen osalta. Virosta ja Venäjältä Pietarin seudulta
saadut virtaamasarjat (11 kpl 30—70 v) sekä Ruotsin ja Norjan lähialueiden vir—
taamasarjat parantavat mahdollisuuksia alueellisen kehityksen analysoimiseksi.

Tutkimuksen alkuvaiheessa on suoritetu aikasarjojen perusanalyysejä ja kehitty
analyysiohjelmistoja. Soveltuvin osin on käytetty valmiita tilastollisia ohjelmistoja.

Vuosivirtaamissa on havaittu pitkäaikaista (10—100 v) jaksollista vaihtelua, joka
esiintyy synkronisesti laajoilla alueilla. Jaksollisuutta selvitetään paraikaa. N.
1950—luvulta virtaamat ovat voimakkaasti kasvaneet. Talviajan virtaamat ovat
kasvaneet 1900—luvulla Pohjois—Lappia lukuun ottamatta, ja kevättulvan alkami
nen on aikaistunut. Uusimmat analyysit viittaavat ääriarvojen olevan hyvin herkkä
muutosten mittari. Näitten havaintojen mukaiset varsin mutkikkaat alueelliset erot
erityisesti vuodenaikaisessa kehityksessä ovat ajateltavissa lähtökohtana diag—
nostiselle ilmaston vaihtelu/vaikutus tarkastelulle. Tavoitteena on esittää skenaari—
oita hydrologisille muuttuj ille muuttuvassa ilmastossa.

Pohjoismainen yhteistyö alkoi kesällä 1992 (CHIN—working group “Time series
analysis”). Työryhmän tavoitteet ovat suppeammat, mutta osittain samoja kuin
SILMUn hydrologisen projektin tavoitteet. Osallistuminen työryhmään antaa
mahdollisuuden tarkastella saatuja ja saatavia tuloksia osana laajempaa alueellista
kokonaisuutta. Kaikista Pohjoismaista ja Virosta tietokantaan (NVE, Oslo) kerät
tyjen virtaama—aikasaijojen analyysien perusteella on suoritettu regionalisointi.
Vuodenaikaiset ja ääriarvoanalyysit ovat vielä kesken.

Lisätiedot: Tapani Hiltunen, hyt, puh. 1929 542

Kirjallisuutta:

Hiltunen, T. 1992. Fluctuations of discharge time series in Finland. Nordisk Hydro]ogisk Konfe—
rense 1992, Alta, Norge, 4.—6. august 1992. p. 59—64.

Hi]tunen, T. & Hyvärinen, V. 1992. Evaluation of changes in hydrological time series. The Finnish
research programme on climate change, Progress Report. Publication of the Academy of Finland
3/92. p. 27—32.

Hyvärinen, V. & Hiltunen, T. 1992. Vesihöyry ohjailee maapallon energiatasettaja kasvihuoneil—
miötä. Helsingin Sanomat, 8.8.1992.
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JÄRVELLISEN VALUMA-ALUEEN VESI-JA AINETASE

Pesiöjäwen hydrologinen havaintoalue sijaitsee Suomussalmen kunnassa Oulun
läänissä. Se on pinta—alaltaan 102,5 km2. Valuma—alueen pinta—alasta on kangas—
metsää 44%, suota 33% ja järviä 17%. Maalaji on lähinnä hiekkamoreenia ja
turvetta. Moreenipeitteen vahvuus on keskimäärin melko pieni. Alueelle on yleistä,
että moreeniaineksessa on tapahtunut muutoksia kenostumisensa jälkeen, veden
huuhdellessa sen pintaosia muodostaen heikosti lajittuneita rantakerrostumia.

Valuma—alueella on mitattu vesitaseen komponentteja sekä veden laatua vuodes
ta 1981. Alueella suoritetut metsänhoitotoimenpiteet ovat myös tiedossa.

Alueelle on alustavasti sovitettu konseptuaalinen vesitasemalli, HBV—malli. Mallin
laskemien vesitasekomponenttien osalta vertailu maankosteus— ja pohjavesiha—
vaintoihin sekä järvihaihduntoihin tullaan tekemään vuoden 1994 alussa. Alusta—
vissa tarkasteluissa mallin laskemat maavesivaraston muutokset näyttävät epä—
realistisilta ilmeisesti alueen runsaista soista (30% suota) johtuen. Alueelle
asennetut uudet automaattiset vedenkorkeusasemat mahdollistavat alueen pienem
pien järvialtaiden mukaanoton mallintamiseen, jos vanhojen kuukausihavaintojen
pohjalta voidaan interpoloida havaintosaijoja taaksepäin.

Jatkossa Kavy selvittää veden laadun ja määrän korrelaatiota alueella. Alue
soveltuu hyvin metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusten seuraamiseen alapuolisissa
vesistöissä. Tutkimuksessa keskeisellä sijalla ovat tällöin vedenlaatumallit.
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Lisätiedot: Risto Mäkinen, hyt, puh. 7314 4190
Leena Huttunen, hyt, puh. 7314 4186

Kirjallisuutta:
Postila, L. 1981. Pesiöjärven hydrologisen havaintoalueen vesitaseen määrittäminen. Diptomityö.
Oulun yliopiston rakentamistekniikan osasto. 147 s.

Ahlberg, T., Markkanen, S.—L. & Soveri, 3. 1990. On the variations in the quality of groundwater
and surface water in a northem research basin. MIP—report nr 26. s. 212—221.
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Kuva 1. Pesiöjärven valuma—alue osavaluma—alueineen.
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TUTKIMUKSIA TIESUOLAN POHJAVESIVAIKUTUKSISTA VESI- JA
YMPÄRISTÖHALLITUKSESSA

Tielaitos käynnisti vuonna 1992 tutkimusohjelman tiesuolan pitkäaikaisten
pohjavesivaikutusten yksityiskohtaiseksi selvittämiseksi. VYH:n vesien— ja
ympäristönsuojeluosasto (VY) koordinoi riskialttiiden tieosuuksien kartoitusta ja
vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos (VYL) mallintaa tiesuolan pohjavesivaikutuk—
sia. Tiesuolauksen pohjavesivaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää, miten
pohjaveden pilaamiskiellon asettamat vaatimukset voidaan eri olosuhteissa täyttää
mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin. Tutkimustu
loksia tarvitaan mm. selvitettäessä pohjavesialueella kulkevien tieosuuksien suo—
jaustaivetta ja suojauksen kiireellisyysjäijestystä.

Kriittisimpien pohjavesialueiden ja teiden kartoittaminen on jo aloitettu tiepiirien
sekä vesi— ja ympäristöpiirien yhteisessä riskinarviointiprojektissa (Kivimäki
1993). Siinä tiepiirit ovat koonneet tiedot pohjavesialueilla kulkevista tieosuuksista
ja vesi— ja ympäristöpiirit ovat tehneet varsinaisen riskinarvioinnin hydrogeolo—
gisten— ja vedenottotietojen perusteella. Riskiarviointia on tähän mennessä tehty
1—luokan eli tärkeillä pohjavesialueilla. Riskinarviointimenetelmää on suunniteltu
myöhemmin tarkennettavaksi tiesuolan mallintamisprojektin tuloksia hyväksikäyt—
täen. Tässä vaiheessa etsitään riskialttiiksi todetuilla pohjavesialueilla kulkevasta
tiestästä ne tieosuudet, jotka on kiireellisimmin suojattava.

Tiesuolan pohjavesivaikutusten mallintamistutkimus toteutetaan yhteistyössä
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa osavaiheittain. Mallintamistutkimuk—
sen tavoitteena on:

— tuottaa tietoa suolan leviämisestä Suomen maaperäolosuhteissa huomioiden
teiden kunnossapidon asettamat vaatimukset (teiden suolaus ja suojarakenteet)

— kehittää apuväline suunniteltaessa teitä etenkin pohjavesialueille
— käyttää pohjavesimalleja apuvälineenä suojausrakenteiden suunnittelussa
— kehittää apuväline valvontatoimenpiteitä varten

Tiesuolan pohjavesivaikutuksia on VYL mallintanut ensimmäisen Salpausselän
alueella Joutsenonkankaan tärkeällä pohjavesialueella (Coster de ym. 1993). Tästä
tutkimuksesta on enemmän tämän Tiedonvirran numeron raportoitua osassa.
Riskinarviointiaineiston perusteella toiseksi mallinnuskohteeksi valittiin Miekka—
mäen tärkeä pohjavesialue Karstulasta. Maastotöitä on tällä pitkittäisharjualueella
tehty kiinteässä yhteistyössä Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiirin kanssa.
Vesi— ja ympäristöpiiri tekee alueella myös omaa tutkimusta, jossa keskitytään
suolan mahdolliseen kerrostuneisuuteen. Erityisesti mallintamista varten on maas—
totöinä tehty tähän mennessä havaintoputkien asennusta, putkivirtausmittauksia,
kerroksittaista vesinäytteenottoa, maatutkalinjoja ja vasaraseismisiä luotauksia.
Keski—Suomen tiepiiriltä on saatu myös aiemmin tehtyjen maaperätutkimusten
tuloksia (Tuominen 1992). Lisäksi Miekkamäen alueella tehdään geofysikaalisten
tutkimusmenetelmien kehittämisyhteistyötä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

Miekkamäen mallinnuksen loppuraportin käsikirjoitus valmistuu vuoden 1994
lopussa. Joutsenonkankaan ja Miekkamäen mallinnustuloksista tehdään vuonna
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1995 yhteenvetoraportti. Raportissa VYL:n mallinnuksella tarkasteltavia pääkohtia
ovat:

— Suolan kulkeutumisen mekanismit ja kerrostumisen todennäköisyys tutkimus—
alueilla

— Pitkän aikavälin malliennusteet tutkimusalueilla eri suolankäytön strategioilla
— Pohjaveden likaantumisen tutkimusohjeet riskialttiilla pohjavesialueilla
— Toimenpidemalli pohjaveden tilan ja sen tulevan kehityksen paikalliseen

arviointiin

Lisätiedot: Taina Nystn, ttt, puh. 4028 259
Anna—Liisa Kivimäki, knt, 6951 277

Kirjallisuutta:

Coster, A. de, Granlund, K. & Soveri, 1. 1993. Tiesuolan pohjavesivaikutusten mallintaminen
Joutsenonkankaalla. Helsinki, Tielaitos. 53 s. liitteitä 32 s. Tielaitoksen selvityksiä 33/1993. ISBN
951—47—7661—5, ISSN 0788—3722.

Kivimäki, A—L. 1993. Road salting and groundwater — A risk assessment model. NHP—report.
Painossa.

Yli—Kuivila, J., Kivimäki, A—L., Kinnunen, T. 1993. Tiesuolaus ja pohjavedet. Nykytilan selvitys.
Tielaitoksen selvityksiä 49/1993. TIEL 3200174, ISBN 951—47—7691—7, ISSN 0788—3722.
Tekeillä.

Tuominen, P. 1992. Tiesuolauksen vaikutus pohjaveteen Keski— Suomessa. Helsinki, vesi— ja
ympäristöhallitus. 118 s. Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarja 423. ISBN 95 1—47—6407—2.
ISSN 0783—3288.

0
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TIESUOLAN POHJAVESIVMKUTUKSIA TUTKJ’fllJ
JOUTSENONKANKAALLA

Tiesuolan pohjavesivaikutuksia selvitetään laajassa Tielaitoksen, vesi— ja ympäris—
töhallituksen ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen välisessä yhteistutkimuk—
sessa. Projektin ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin vesi— ja ympäristöhallituksessa
tiesuolan vaikutuksia pohjaveden laatuun laajalla, ensimmäiseen Salpausselkään
kuuluvalla Joutsenonkankaan tärkeällä pohjavesialueella (de Coster ym. 1993).
Alueella on käytetty tiesuolaa 1960—luvun puolivälistä lähtien. Eräillä alueen
vedenottamoilla mitatut kloridipitoisuudet ovat kohonneet suolauksen lisääntymi
sen myötä. Korkeimmat mitatut pitoisuudet ovat näillä ottamoilla olleet yleensä
alle 20 milligrammaa litrassa. Tien läheisyydessä sijaitsevissa yksityisissä kaivois—
sa ja havaintoputkissa on todettu myös suurempia pitoisuuksia. Suolausmäärä on
viime aikoina ollut noin kymmenen tonnia tiekilometriä kohti vuodessa.

Tutkimuksen päätavoitteena oli laskea matemaattisella MOC—pohjavesimallilla
kloridipitoisuuksienkehittyminen Joutsenonkankaan tutkimusalueella tiesuolauksen
aloittamisesta nykyhetkeen, ja sen jälkeen ennustaa kloridipitoisuuden muutoksia
tulevaisuudessa erilaisissa suolaustilanteissa. Tätä varten koottiin tiedot tutkimus—
alueen hydrogeologiasta ja tiesuolauksen vaiheista. Vesinäytteitä on otettu
vedenottamoilta, lähteistä, yksityisistä kaivoista sekä alueelle asennetuista havain—
toputkista. Mallin kalibroinnin jälkeen laskettiin ennusteet kloridipitoisuuden
muutoksille eri suolausmäärillä. Laskelmissa tarkasteltiin 50 vuoden aikajaksoa
lähtien vuodesta 1992. Käytetyt suolausmäärät olivat 0, 5, 10 ja 20 tonnia
tiekilometriä kohti vuodessa. Tällä mallilla lasketut tulokset osoittavat, että
suuresta vesivarastosta johtuen kloridipitoisuus pysyy aihaisena tutkittujen
vedenottamoiden alueella, mikäli nykyistä suolausmäärää ei ylitetä. Tien läheisyy
dessä pitoisuudet olivat suurempia ja lääkintöhallituksen asettama pitoisuusraja
100 milligrammaa litrassa voi ylittyä suolattaessa 20 tonnia tiekilometriä kohti
vuodessa.

MOC—pohjavesimalliin sisältyy useita oletuksia pohjavesiesiintymän ominaisuuk
sista. Sillä ei voi tutkia esimerkiksi maaperän kerroksellisuuden tai liuenneen
aineen tiheysvaihteluiden (suolan kerrostuneisuuden) mahdollisia vakutuksia
aineen kulkeutumiseen. Mallilla lasketut tulokset antavat kuitenkin viitteitä
kloridin keskimääräisestä alueellisesta käyttäytymisestä kooltaan ja muilta ominai—
suuksiltaan vastaavissa esiintymissä. Yksityiskohtaisia hydrogeologisia lisätutki—
muksia tarvitaan erityisesti pitkittäisharjumuodostumissa.

Lisätiedot: Kirsti Granlund, ttt, puh. 4028 251

Kiijallisuus:

de Coster, A., Granlund, K., Soveri, 1. 1993. Tiesuolan pohjavesivaikutusten mal]intaminen
Joutsenonkankaalla. Tielaitoksen selvityksiä 33/1993. ISBN 951—47—7661—5, ISSN 0788—3722.
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LIUENNEEN ORGAANISEN AINEEN FRAKTIOT SUOMALAISISSA
JÄRVISSÄ

Suuri osa suomalaisista järvistä on hyvin humuspitoisia ja siksi väriltään ruskeita.
Humusta huuhtoutuu vesistöihin etenkin soilta, jotka muodostavat noin kolman
neksen Suomen maapinta—alasta. Humuksen on todettu aiheuttavan vesistöjen
luontaista happamuutta, mutta toisaalta humuksella on todettu olevan myös
puskurivaikutusta happamoitumista vastaan. Tutkimuksessa selvitettiin liuenneen
orgaanisen aineen ominaisuuksia ftaktioinnin ja eristyksen avulla sekä laskettiin
arvio orgaaniselle anionille fraktiointituloksia ja eristetyn aineksen titraustuloksia
käyttäen. Aikaisemmissa tutkimuksissa orgaaninen anioni on arvioitu ionitasapai—
nolaskelmien avulla, koska orgaanisen anionin mittaaminen laboratoriossa on
hyvin työlästä ja aikaa vievää.

Vesinäytteitä otettiin syksyllä 1991 kahdestatoista järvestä ja keväällä 1992
viidestä järvestä. Näytteiden pH vaihteli 4,5 — 6,5 välillä ja liuenneen orgaanisen
hiilen (DOC) pitoisuus vaihteli 2 — 28 mg l’. Liuennut orgaaninen aine fraktioi—
tim hydrofobisiin happoihin ja neutraaleihin sekä hydrofiulisiin happoihin, emäk—
sun ja neutraaleihin käyttäen XAD—8, kationinvaihto— ja anioninvaihtohartseja.
Tärkeimmät liuenneen orgaanisen aineen fraktiot; hydrofobiset ja hydrofiiliset
hapot eristettiin vedestä käyttäen XAD—8 ja XAD—4 hartseja.

Kaikissa tutkituissa järvissä suurimman osan liuenneesta orgaanisesta aineesta
muodostivat orgaaniset hapot, keskimäärin 85% . Järvissä, joissa liuenneen
orgaanisen hiilen pitoisuus oli alhainen hydrofobisten happojen osuus oli alhai—
sempi ja hydrofiilisten happojen ja neutraalien korkeampi kuin suuren DOC
pitoisuuden omaavissa järvissä. Hydrofobisten happojen osuus oli keskimäärin
52% ja hydrofiulisten happojen 33%. Hydrofobisten neutraaleiden sekä hydrofii—
listen emästen ja neutraaleiden keskimääräiset prosenttiosuudet olivat vastaavasti
2, 5 ja 8%.

Laskettaessa humuspitoisten vesien ionitasapainoja kationien summa ylittää usein
epäorgaanisten anionien summan. Tämän epätasapainon on arveltu johtuvan
orgaanisesta anionista, jota ei mtiinianalyysissä mitata. Hydrofobisten ja hydrofii—
listen happojen prosenttiosuuksia ja titraustuloksia käyttäen lasketun orgaanisen
anionin pitoisuus vaihteli tässä aineistossa 24—147 ieq l’, ja korreloi hyvin
ionitasapainojen anionivajeen kanssa. Orgaanisen anionin osuus anionien koko—
naissummasta kasvoi DOC pitoisuuden kasvaessa ollen suurimmillaan 65%.

Lisätiedot: Tuija Roila, vet, puh. 402$ 351

Kirjallisuutta:

Roila, T., Korte]ainen, P., David, M.B. ja Mäkinen, 1. 1993. Acid—base charecteristics of DOC in
finnish lakes. 6th international rneeting of the International Humic Substances Society , Italy, 20.—
25.9.1992. Proceedings. Elsevier Science Publishers (painossa).
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KUINKA JUURAKKOPUHDISTAMO TOIMII?

Juurakkopuhdistamon toimintaperiaatteista ja soveltuvuudesta etenkin kaatopaik—
kojen suotovesien käsittelyyn on tehty kirjallisuuskatsaus.

Juurakkopuhdistusta on esitetty ratkaisuksi haja—asutusalueiden sekä syijäisten tai
keskuspuhdistamoille sopimattomia jätevesiä tuottavien pistelähteiden aiheutta
maan kuormitukseen. Mikäli juurakkopuhdistamot toimisivat niille esitetyn teorian
mukaisesti, ne soveltuisivat tähän tarkoitukseen hyvin. Ulkomaiset kokemukset
juurakkopuhdistamojen toiminnasta ovat kuitenkin osittain ristiriidassa esitetyn
teorian kanssa. Puhdistusmekanismien hallinta ja laitosten mitoitusperusteet
vaativatkin vielä tarkempia tutkimuksia.

Suurimpia ongelmia juurakkopuhdistamoilla on aiheutunut oikovirtausten ja
hapenpuutteen vuoksi. Tähän voidaan vaikuttaa esim. maa—aineksen valinnalla,
laitosten mitoituksella ja esikäsittelyllä. Juurten ei ole useissakaan tapauksissa
todettu parantaneen maaperän hydraulista johtavuutta, eikä kasvien hapensiirtoteho
ole ollut riittävä. Kasvien maahan kuljettama happi on kulunut usein lähes koko
naan juurten soluhengitykseen.

Juurakkopuhdistamojen suunnittelu perustuu käsiteltävän veden ominaisuuksiin ja
puhdistusvaatimuksiin. Kaatopaikkojen suotovedet sisältävät runsaasti vaikeasti
liajoavaa orgaanista ainetta sekä ammoniumtyppeä, joten COD— ja typpikuormat
tulee mitoittaa riittävän alhaisiksi. Suotovesiä voidaan esikäsitellä ilmastamalla ja
lisäämällä fosforia.

Asumisjätevedet poikkeavat suotovesistä sikäli, että käsiteltävässä vedessä on
runsaasti fosforia, orgaaninen aines on helpommin hajoavaa ja veden lämpötila on
yleensä korkeampi. fosforinpoisto edellyttää oikeaa maa—aineksen valintaa, ja
korostaa fysikaalis—kemiallisten puhdistusprosessien merkitystä.

Suomessa juurakkopuhdistusta on toistaiseksi käytetty vähän. Teknillinen tutki—
mustoimisto on mukana Lahden Kujalan kaatopaikan juurakkopuhdistamolla
suoritettavassa tutkimuksessa, jossa pyritään käytännössä arvioimaan juurakko—
puhdistamojen soveltuvuutta kaatopaikkavesien käsittelyyn Suomessa sekä
optimoimaan laitosten toimintaa.

Lisätiedot: Juha—Heikki Tanskanen, ttt, puh. 402$ 331
Asta Reinikainen, ttt, puh. 402$ 254

Kirjallisuutta:

Tanskanen, 1—1-1. 1993. Juurakkopuhdistamon toimintaperiaatteet ja käyttö kaatopaikkojen
suotovesien sekä asumisjätevesien käsittelyssä. Helsinki, Vesi— ja ympäristöhallitus. Vesi— ja
ympäristöhallituksen monistesaia rno 511. ISBN 951—47—7377—2, ISSN 0783—3288. (painossa)
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VANIIOJEN METSIEN SUOJELUOHJELMAN VAIKUTUS METSÄTYÖ
PAIKKOIHIN POHJOIS-KARJALAN LÄÄNISSÄ VALTION MAILLA

Ympäristönsuojelun ja -hoidon tehtäviin liittyvä työllisyys on noussut keskeiseksi
puheenaiheeksi. Työministeriön ja ympäristöministeriön yhteinen työryhmä (Manni ym.
1993) laski, että vuosina 1994—1998 noin 20 000 henkilöä vuodessa voisi saada työtä
ympäristönsuojelun ja -hoidon tehtävissä koko valtakunnan alueella. Tällä hetkellä nämä
tehtävät työllistävät runsaat 7000 henkilöä. Maisemanhoitoon ja yksityismaiden luonnon
suojeluun liittyvien tehtävien osuus edellä mainituista uusista työpaikoista olisi vuosittain
lähes 3500 henkeä. Luonnonsuojelun negatiiviset työllisyysvaikutukset nousivat
keskeiseksi puheenaiheeksi erityisesti Pohjois-Karjalassa vanhojen metsien suojelu-
työryhmän osamietinnön (Rassi ym. 1992) julldstamisen yhteydessä (esim. Pihlaja 1992,
Vainio 1992, Perttu 1993, Lammi 1993).

LUMO-tutkimusohjehnan yhteydessä on selvitetty vanhojen metsien suojelun vaikutusta
Lieksan, Nurmeksen ja flomantsin hoitoalueiden metsätyöpailckoihin. Selvityksen ovat
laatineet Joensuun yliopiston maantieteen ja aluesuunnittelun laitoksen opiskelija Anni
Oravuo ja Joensuun metsä- ja puutalousopiston opiskelija Janne Numi. Työtä ovat oh
janneet Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen yhteiskuntatieteellisen osaston
tutkijat Ilkka Eisto ja Pertti Rannikko, biologi Hannu Luotonen Pohjois-Karjalan vesi- ja
ympäristöpiiristä, Pohjois-Karjalan biosfäärialuetutldja Timo J. Hokkanen ja vanhempi
tutkija Jukka-Pekka Jäppinen vesi- ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelututkimusyk
siköstä. Hankkeen loppuraportti ilmestyy vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarjassa
kuluvan syksyn aikana. Seuraavassa kuitenkin eräitä alustavia havaintoja:

Itäsuomalaisessa aluetaloudessa metsän merkitys korostuu erityisesti raaka-ainelähteenäja
työllistäjänä. Yleisesti ottaen metsäsektorin (metsätalous ja metsäteollisuus) työllistävä
vaikutus on Pohjois-Karjalassa selvästi koko maan keskiarvon yläpuolella. Yhä pie
nempiin alueellisiin yksiköihin edettäessä metsätalouden merkitys korostuu entisestään.
Myös suojeluohjelmien negatiiviset työllisyysvailcutukset voivat korostua tällä tasolla.
Metsätalouden työpaikat ovat elintärkeitä varsinkin Nurmeksen ja Lieksan pienffle kyläyh
teisöille niiden palvelutason (esim. kyläkaupat, kyläkoulut) kannalta. Koska maaseudun
asutusrakenne on monilla alueilla varsin ohut, pienetitin työllisyyden vähennykset voivat
viedä paikallisesti keskeisten palveluiden perustan (Eskelinen 1988). Voidaan todeta, että
aarniometsien ohella Pohjois-Karjalan pienet metsurikylät ovat uhanalaisia. Pohjois-
Karjalan läänin kaupunkien ja kuntien talouteen suojeluohjelmien negatiiviset työllisyys-
vaikutukset eivät ole kovinkaan dramaattiset, sillä vetovoimaisimpien keskusten talous ei
ole riippuvainen metsätyöntekijöiden tuloista. (:.)
Teknologian kehitys ja metsätyön vakinaistuminen ovat vähentäneet voimakkaasti suoma
laisen metsäsektorin tarvitsemaa työvoimaa. Metsäkeskus Tapiosta saatujen tietojen
mukaan 1950-luvulla metsätalouden työntekijöiden määrä oli 120 000 henkilöä. Vuonna
1991 vastaava lukumäärä oli 32 000. Syyskuussa 1993 metsätalouden työntekijämäärä oli
enää 7000 henkilöä (metsurit, metsäkoneurakoitsijat jne.). Metsätyön koneellistuminen
yhdessä yksityisten metsäkoneyrittäjien kanssa tulevat vähentämään metsätyövoiman
tarvetta myös 1990-luvulla. Luonnonsuojelun negatiivisia työllisyysvaikutuksia
voidaanldn pitää varsin vähäisinä suhteessa metsätyöpaikkojen yleiseen kehitykseen.

Suomen metsäteollisuus tarvitsi runsaasti raaka-ainetta 1950- ja 1960-luvuilla. Tämän
seurauksena Pohjois-Karjalan uudistuskypsien metsien osuus pienentyi metsähallituksenmailla ja hakkuuvauhtia ja -määriä piti vähentää. Hakkuun supistaminen ajoittui metsä-työn koneellistamisen alun kanssa samoihin vuosiin ja vähensi osaltaan tarvittavaa met
surityövoimaa (Rannildco 1987). Uudistuskypsän metsän osuus tutldttujen hoitoalueiden
pinta-alasta ei ole tänäkään päivänä tasapainossa hakkuusuunnitelmien kanssa. Itä-Suomessa hakattavissa olevan käyttöpuun määrä vaihtelee 5—50 kuution välillä hehtaa
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nilla, kun se Keski- ja Etelä-Suomen parhaimmilla alueilla on 80—95 kuutiota hehtaarilla
(Tomppo 1993). Suojelualueilcsi esitettyjen vanhojen metsien osuus hoitoalueiden uudis
tuskypsistä metsistä on suuri. Esimerkiksi Nurmeksen hoitoalueella se on lähes kol
mannes hakattavissa olevasta metsästä. Tulevat hakkuusuunnitelmat perustuvat paljolti
ehdotettujen suojelualueiden hyväksikäyttöön. Esimerkiksi Nurmeksen hoitoalueen seu
raavalle 3—4 vuodelle tehdyssä suunnitelmassa aarniometsien osuus on huomattava.
Metsää on kyllä sinänsä riittävästi, mutta se on vielä edellisen uudistamisen jäljiltä nuorta
kasvavaa metsää, jonka työllistävä merkitys on lähinnä metsänhoidollinen.

Lausunnossaan vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietinnöstä Pohjois-Karjalan
vesi- ja ympäristöpiiri on esittänyt, että metsähallitus muuttaisi hoitoalueiden (joissa
vanhojen metsien suojelu edellyttää hakkuutavoitteiden vähentämistä) vuosittaisia
hakkuutavoitteita toistaiseksi nykyistä pienemmiksi ja että näille alueille luotaisiin sir
tymäkauden työllisyysohjelmat, jotka voisivat perustua mm. erilaisiin luonnonhoitotöi
hin. Vesi- ja ympäristöpiiri on valmis osallistumaan siirtymäkauden työohjelman laa
timiseen, suunnitteluun ja työkohteiden kartoittamiseen Itä-Suomen luonnonhoitotöiden
osalta. Piirin mukaan Itä-Suomessa on runsaasti metsätaloudellisesti kannattamattomia
ojituksia, joiden luonnontilaan palauttaminen työllistäisi sekä koneurakoitsijoita että met
sureita. Myös muiden luonnonsuojelualueiden ja peninneympäristöalueiden hoitotyöt
mahdollistaisivat piirin mukaan korvaavien työtilaisuuksien luomisen.

Lisädetoja: Jukka-Pekka Jäppinen,
VYL, luonnonsuojelututldmusyksilckö,
puh. 90 - 6938 712

fllcka Eisto,
Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos,
puh. 973 - 151 2465

Antti Oravuo,
Joensuun yliopisto, maantieteen ja aluesuunnittelun laitos,
puh. 973 -151 3448

Hannu Luotonen,
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri,
puh. 973 - 141 2704

Janne Nurmi,
Joensuun metsä- ja puutalousoppilaitos, puutalousosasto,
puh. 973 - 162 31
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ELINKAARIANALYYSI JA PAKKAUKSET

Selvityksessä1 on tarkasteltu elinkaarianalyysin (life—cycle analysis tai assessment,
LCA) metodologian nykytilaa. Työssä on myös esitelty erilaisia elinkaarimalleja,
joista erityisesti on kuvattu ja arvioitu ruotsalaista pakkausmallia. Lopuksi on
laadittu Suomen lasipakkauksille elinkaarilaskelmat.

Elinkaarianalyysi on menetelmä, jolla selvitetään tuotteen, pakkauksen tai järjes
telmän koko elinkaaren aikaiset ympäristökuormitukset. Näitä ovat raaka—aineiden
ja energian kulutus, jätteet, sekä päästöt ilmaan, veteen ja maahan. Elinkaari—
analyysi voi sisältää myös ympäristö— ja mahdollisesti muidenkin vaikutusten,
kuten taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten, arvioinnin ja arvottamisen.

Elinkaaritutkimusten metodologia on vielä vakiintumatonta, mutta kehitystyö on
vilkasta eri puolilla maailmaa. Suomessa elinkaaritutkimus on vielä alkuvaiheessa.
Menetelmä ei ole kuitenkaan uusi, sillä ensimmäinen elinkaaritutkimus tehtiin
lähes 25 vuotta sitten, v. 1969 Coca—cola yhtiölle USA:ssa. Useimmat elinkaari—
analyysit ovat koskeneet pakkauksia, erityisesti juomapakkauksia.

Elinkaarianalyysin vaiheet ovat: 1. Tavoitteiden määritys, jossa selvitetään mm.
tutkimuksen tarkoitus. 2. Inventointi, jossa kerätään tiedot ympäristökuormituksis—
ta. 3. Luokittelu, jossa luokitellaan ympäristökuormitukset erilaisiin ryhmiin
esimerkiksi ympäristövaikutusten mukaan. 4. Arviointi, jossa arvotetaan eri
ympäristöongelmien suhdetta toisiinsa ja mahdollisesti myös täysin muihin
vaikutuksiin. Luokittelussa ja arvioinnissa käytetään yleensä apuna painottamista,
kun aggregoidaan eli yhdistetään erilaisia kuormituksia tai vaikutuksia keskenään.
Luokitteluun ja arviointiin ei ole vielä yleisesti hyväksyttyä menetelmää.

Elinkaarianalyysin pääasiallisin käyttötarkoitus on päätöksentekotilanteiden
tukeminen sekä yrityksissä että viranomaistaholla. Elinkaarianalyysi toimii myös
tiedon käsittelyn apuvälineenä. Yritykset voivat käyttää elinkaarianalyysiä esimer
kiksi ympäristöä vähemmän kuormittavaan tuotesuunnitteluun tai “vihreään
markkinointiin”. Viranomaisen käyttökohteita ovat mm. strategiset päätökset
jätehuoltojärjestelmistä, päätökset veroista, kielloista ja ympäristömerkin myöntä—
misestä. Elinkaarianalyysi vaatii aina vertailua, tuotteen vertaamista muihin tai
itseensä esimerkiksi ennen ja jälkeen tuotekehittelyn.

Elinkaarianalyysin tekeminen on työlästä. Tarvittavien lähtötietojen määrä on
yleensä suuri ja tietoja on usein vaikea saada. Tulosten luotettavuus on myös
usein ongelma. Tällä hetkellä kun menetelmää ei ole standardisoitu, tuloksia on
mahdollisuus jopa muokata valitsemalla tutkimuksen rajaus sopivasti. Yhtään
täydellistä elinkaarianalyysiä ei ole vielä tehty, eli sellaista, jossa olisi tarkasteltu
tuotteen kaikki ympäristövaikutukset täydelliseen luonnossa hajoamiseen saakka.

Erilaisia elinkaarilaskentamalleja on esitelty n. 20, joista pakkauksia käsittelee
noin puolet. Mallien laajuus eli järjestelmärajaus ja lähtökohdat vaihtelevat paljon
eikä eri malleilla saatuja tuloksia voida yleensä vertailla keskenään. Useimmat
mallit ovat keskittyneet inventointiin, muutama arviointiin. Ruotsissa on laskettu
yhdeksän eri pakkausmateriaalin elinkaaret nk. Chalmersin mallilla. Ruotsissa eri—
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laisten jätteenkäsittelyvaihtoehtojen vertaitussa saatiin ympäristön kannalta yleensä
seuraava paremmuusjäijestys: uudelleenkäyttö, materiaalin kierrätys, jätteenpoltto
energiaa hyötykäyttäen ja huonoimpana vaihtoehtona kaatopaikkasijoitus.

Konkreettisena esimerkkinä on esitetty elinkaarilaskelmat lasipakkauksille Suo
messa (kuva 1). Eri jätteenkäsittelyskenaarioille saatiin sama järjestys kuin
Ruotsissa. Lasipakkausten uudelleenkäyttö palautuspulloina oli selvästi paras
vaihtoehto ympäristön kannalta. Energiantarpeella ja päästöillä ei ollut kuitenkaan
suurta eroa tapauksissa, joissa lasi vietiin käytön jälkeen kaatopaikalle tai kierrä—
tettiin. Kierrätys oli hieman parempi vaihtoehto. Myös keräyslasin kuljetusmatkan
pituuden vaikutuksia kokonaisympäristökuormituksiin arvioitiin. Kun matkaa
pidennettiin 120:stä 300 kilometriin, energiantarve ja päästöt, lukuunottamatta
typenoksidi—, häkä— ja hiilivetypäästöjä, olivat hieman pienempiä kuin tapaukses
sa, jossa lasi vietiin kaatopaikalle. Erilaisten kuljetusmallien vertailu osoitti, että
etenkin kuljetusten päästöjen laskenta ei ole vielä luotettavaa.

Lisätiedot: Suvi Vertanen, ttt, puh. 4028 203
Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254
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Vesi— ja ympäristöhaflinnon julkaisuja, sarja A 154 (painossa). ISBN 951—47—7965—7, ISSN
0786—9592.
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Kuva 1. Lasipakkausten elinkaaren eri vaiheet ja tarkasteltavat ympäristö—kuor—
mitukset (Vertanen 1993).
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AMAP-OHJELMA ELI PUHDASTA YMPÄRISTÖÄ EI OLE

Arktisen ympäristön tilan seuranta ja awiointiohjelma (AMAP) on käynnistynyt
ja tähtää ensi vaiheessaan vuoteen 1996, jolloin kahdeksan arktisen valtion
ministereille luovutetaan ensimmäinen alueen ympäristön tilaa kuvaava raportti.
Ohjelma kuuluu osana Rovaniemellä 1991 ministerikokouksessa allekirjoitettuun
arktisen ympäristönsuojelun strategiaan.

Arktisessa ympäristössä on havaittu useita merkkejä siitä, että kaukokulkeutuvia
ilmansaasteita löytyy jo korkeina pitoisuuksina esimerkiksi kaloista, linnuista,
merinisäkkäistä ja jopa ihmisistä. Todettuja vaikutuksia ja uusia uhkia aiheutuu
myös itse arktisella alueella tapahtuvasta ihmisen toiminnasta. Näistä ilmeisimpiä
ovat kaivos— ja öljyteollisuus sekä radioaktiivisten aineiden käsittely.

Tutkimustieto ympäristön saastumisesta alueella perustuu pääasiassa erillisiin,
kansallisiin tutkimushankkeisiin. Nyt on luotu kansainvälinen seuranta— ja
arviointiohjelma, joka perustuu toisaalta olemassa oleviin seurantoihin, jotka
laajennetaan arktiselle alueelle’ ja toisaalta alueen erityispiirteet ja —ongelmat
huomioonottaviin uusiin hankkeisiin, joita aletaan toteuttaa samoin menetelmin ja
yhteisin laadunvarmennuksin eri maissa. Ohjelman ensimmäinen versio on
valmistunut 1993, mutta se tulee vielä kehittymään ja tarkentumaan.

Ensivaiheessa AMAP—ohjelma keskittyy tärkeimpiin saasteisiin ja ongelmiin, joita
ovat:

1. Pysyvät orgaaniset yhdisteet
(mm. PAH, PCB, DDT, HCH, HCB, toksafeeni, dioksiinit)

2. Raskasmetallit (mm. Hg, Pb, Cd, Zn, Cu)
3. Radionukiidit (mm. ‘34”Cs, 90Sr)
4. Happamoituminen

Aineiden esiintymisen kartoituksen jälkeen tärkeänä tullaan jatkossa pitämään
vaikutustutkimuksia mm. ekologisten indikaattoreiden avulla. Tärkeinä ongelmina
pidetään myös ilmastonmuutosta ja otsonikatoa, mutta näiden tutkimus on jo
organisoitua myös arktisella alueella.

AMAP seurantaohjelma koostuu viidestä eri osa—alueesta (ilmakehä—, maa—,
sisävesi—, meri— ja terveysohjelma) joissa tutkittavat aineet ovat yhteisesti
sovittuja. Näin pyritään seuraamaan aineiden kiertokulkua päästöistä kulkeutumi—
seen, laskeumaan ja sedimentaatioon tai kertymiseen eliöstöön ja lopulta ihmisiin.

Sisävesiohjelma toteutetaan Lapin vesi— ja ympäristöpiirin ja vesien— ja ympäris—
töntutkimuslaitoksen yhteistyönä. Orgaanisten myrkkyjen ja raskasmetallien osalta
tutkimuksessa keskitytään erityisesti scdimenttiprofiileihin kuormitushistorian ja
taustapitoisuuksien selvittämiseksi sekä kaloihin aineiden kertymisen indikaatto—
reina.

‘Fennoskandiassa ja Maskassa rajana noin Napapiiri, muualla ikiroudan alue eli n. 600 leveyspiiri
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Muut yhteistyötahot tällä hetkellä ovat Geologian tutkimuskeskus /Rovaniemi,
Ilmatieteen laitos, Säteilyturvakeskus /Rovaniemi, Metsäntutkimuslaitos /Ro—
vaniemi ja Lapin lääninhallitus. Monipuolinen ja vaativa analytiikka tulee kasvat
tamaan yhteistyötahojen määrää.

AMAPin toiminnasta ja suuntaviivoista vastaavat Task Force —kokoukset, joissa
ovat edustettuna jäsenvaltioiden (Pohjoismaat, Venäjä, Kanada ja USA) lisäksi
tarkkailijoina arktista tutkimusta tekevät valtiot ja organisaatiot sekä alkuperäis—
kansojen edustajat. AMAPin muuutaman henkilön sihteeristö on Oslossa. Jokainen
valtio vastaa periaatteessa itse ohjelmansa rahoituksesta, mutta esimerkiksi
Venäjän valtavan alueen tutkimusten toteuttaminen tulee vaatimaan yhteisiä
ponnistuksia.

Lisätiedot: Jaakko Mannio, vet, puh. 402$ 342
Maijaleena Nenonen, Lavy, puh. 960—2941
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TULOS SÄ

SUOMEN METSÄTALOUDELLE YMPÄRISTÖOHJELMA

Maassamme harjoitettu metsätalous on vaikuttaa ratkaisevasti Suomen luonnon monimuo
toisuuden tilaan. Metsätalouden ohjaajana harjoitetun metsäpolitilkan vaikutus metsäluon
toon on ollut myös yhtä merkittävä. Vaikka metsätaloutta harjoitettaisiin jatkossa ekolo
gisesti kestävämmin, Suomen laajat metsäpinta-alat tekevät käytännössä mahdottomaksi
metsäluonnon nykykuvan nopean muuttumisen. Metsämaisemassa tapahtuvaan näkyvään
muutokseen tulee kulumaan oma aikansa. Sensijaan mahdolliset muutokset harjoitetun
metsäpoliffikan periaatteissa voivat näkyä jo paljon aikaisemmin. Tähän viittaavat myös
Helsingissä 16.—17.6.1993 pidetyn Euroopan metsäministerikokouksen päätösasiakir
jat.

Vumeailcaisten ympäristökokousten päätökset ovat jo alkaneet näkyä eri puolilla maailmaa
uudenlaisen, ekologisesti kestävämmällä pohjalla olevan metsätalouden ja -politiikan luo
misena. Vaikka kyse on vasta erilaisten hallintoportaiden luonnospapereile ja muistioihin
siirretyistä ekologisesti kestävämmän kehityksen periaatteista, ne ovat silti jo sellaisi
naankin osoituksena virallisten asenteiden nopeasta muutoksesta ympäristön ja talouden
suhdetta koskevissa kysymyksissä. Osoituksena Suomessa tapahtuneesta muutoksesta
ovat lukuisat valtioneuvoston ja eri ministeriöiden asettamat toimikunnat, komiteat ja
työryhmät, joiden tehtävänä on miettiä ja suunnitella kestävän kehityksen käytännön to
teuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö, neuvotehuaan asiasta ympäristöministenön kanssa, asetti
6.5.1993 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin laatia molemmille ministeriöille ehdotus
metsätalouden ympäristöohjelmaksi. Ohjelman tavoitteeksi asetettiin metsäluonnon
monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden sekä koko metsäluonnon ekologisesti kestävän
kehityksen edistäminen. Ministeriöt ovat laatineet aikaisemmin yhteisen ehdotuksen
maaseudun ympäristöohjelmaksi (Pöllcld ym. 1992), jossa on pyritty ottamaan huomioon
myös YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssin (UNCED) periaatteet.

Toimeksiannon mukaisesti metsätalouden ympäristöohjelmatyöiyhmän ehdotuksen tulee
sisältää edellä mainittujen tavoitteiden maanttelyn ohella myös ehdotuksia metsien hoidon
kehittämiseksi sekä taloudellisten ja muiden ohjauskeinojen käyttämisestä ympäristönsuo
jelun tavoitteiden toteuttamisessa metsätaloudessa. Työryhmän tulee ottaa huomioon
Suomen asiaa koskevat kannanotot kansainvälisissä yhteyksissä. Työryhmän tehtävänä
on käsitellä myös yksityismetsätalouden organisaatioiden osalhistumismahdollisuuksia
metsätalouden ympäristöohjelman käytännön toteuttamiseen. Varsinaiset valtion luonnon
suojelualueet on rajattu työryhmän tehtävien ulkopuolelle.

Perustetun työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Juhani Viitala ja varapuheenjohta
jana ylimetsänhoitaja Jouko Paloniemi maa- ja metsätalousministeriöstä. Työryhmän jäse
ninä ovat ylitarkastajat Leena Kaijalainen-Balk ja Into Kekkonen ympäristöministeriöstä,
osastopäällikkö Urpo Nikunen Metsäkeskus Tapiosta, mctsänhoitopäällilckö Eero Heino
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metsähallituksesta, pääsihteeri Veikko Marttila luonnonvarainneuvostosta, tutkimusjoh
taja Eero Paavilainen Metsäntutkimuslaitoksesta, osastopäällikkö Timo NyrhinenMTK:sta, metsätilanomistaja Päivi Luostarinen, ympänstöpäällilckö Erkki NieminenEnso-Gutzeit Oy:stä sekä pääsihteeri Esko Joutsamo Suomen Luonnonsuojelullitosta.
Työryhmän sihteereiksi kutsuttiin erikoisasiantuntija Jouko Kostamo MetsiikeskusTapiosta ja vanhempi tutkija Jukka-Pekka Jäppinen vesi- ja ympäristöhallituksesta.Työryhmä voi tarvittaessa kuulla toimeksiantoon liityvien asioiden asiantuntijoita.

Työryhmä aloitti toimintansa 21.6.1993 pidetyliä kokoukselia, jonka pohjaksi puheenjoh
tai isto ja sihteeristö olivat laatineet oman ehdotuksensa metsätalouden ympäristöohjelmansisällöksi. Kokous piti tehtyä ehdotusta hyvänä alkuna laadittavalle ohjelmaile ja katsoierityisen tärkeiksi asioiksi mm. ekologisesti kestävän metsätalouden käsitteen maanttelyn,kansallisten metsäpoliittisten päätösten linjauksen kansainvälisiin sopimuksiin nähden,luonnonvarapolitiikan strategian kytkemistä ekologiseen kestävyyteen, YVA-lainsäädän
nön kehittymisen huomioimista ohjelman yhteydessä, käsitteiden ja terminologian yleistä
selkeyttämistä ja hallinnollisen uudistustyön huomioimisen toimikunnan työssä. Työs
kentelyn olennaisimpina asioina pidettiin metsäympänstön halutun tavoitetilan ttelyä
eli sopimusta siitä, millaiseen metsäympäristöön pyritään. Ratkaisevina pidettiin myös
työryhmän tulevia ehdotuksia nilksi toimenpiteiksi, joiden avulla suomalaista metsä-politiikkaa voidaan hwjoittaa ekologisesti kestävästi.

Metsätalouden ympäristöohjelmatyöryhmä tekee ehdotuksensa Suomen metsätalouden
ympäristöohjelmaksi 28.2.1994 mennessä, jonka jälkeen ehdotus otetaan käsittelyyn
pääministerin johtamassa kansallisessa kestävän kehityksen toimikunnassa. Tämä kor
kean tason toimikunta on valtiovallan, talouselämän ja kansalaisjärjestöjen yhteistoi
mintaelin, joka toimii neuvoa antavana elimenä kestävää kehitystä koskevan
kansainvälisen yhteistyön edistämisessä. Toimikunnan työ kestää vuoden 1997 loppuun
asti, jonka jälkeen pidetään YK:n erityisistunto, jossa tarkastellaan UNCED:in päätöstenmaailmanlaajuista toteutumista.

Lisätietoja: Jukka-Pekka Jäppinen,
VYLjLSY, puh. 90 - 6938 712

Jouko Kostamo,
Metsäkeskus Tapio,
puh.90-15621
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Hunter, M.L. 1990. Witdlife, forests, and forestry. Principles of managing forests for biological
diversity. Psentice-HaII, Eaglewood Cliffs.

Jäppinen, 3-1’. 1992. Puuntuotannollinen kesulvyys hoidossa: Mecsänhoidon tavoitteeksi ekologinenkestvyys. - Metsä ja Puu 5:9—11.

Pölkld, L., Kekkonen, 1., Wallenius, 5. & Valpasvuo-Jaatincn, P. 1992. Ehdotus maaseudun ympä
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Väisänen, R. & Jäppinen, J-P. 1992. Suomen metsäpolitiikka ja luonnon biologinen monimuotoisuus.Metsänhoitaja 42(1):21—23. Helsinki.
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MAATALOUDEN YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN TALOUDELLISTEN
OHJAUSKEINOJEN TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Maatalouden ympäristönsuojelun painopiste on ollut hallinnollisessa säätelyssä
sekä neuvontaan perustuvassa vapaaehtoisessa toiminnassa. Viime aikoina on
kuitenkin työryhmissä ja komiteanmietinnöissä monesti otettu esille taloudellisten
ohjauskeinojen käytön mahdollisuus maatalouden kuormituksen vähentämiseksi.

Taloudellisten ohjauskeinojen teho perustuu siihen, että niillä vaikutetaan tuottaji—
en tuloihin tai kustannuksiin. Lopullinen vaikutus näkyy siis tuotannosta saatavas—
sa tulossa. Taloudelliset ohjauskeinot voidaan vaikutuskohteen mukaan jakaa
seuraaviin ryhmiin: 1) maatalouden kuormituksesta aiheutuvat maksut tai verot, 2)
maataloustuotteiden hintasuhteiden muuttaminen, 3) tuotantopanosten hintasuh—
teiden muuttaminen, 4) maatalouden hintatuen ja muiden tukimuotojen uudelleen
kohdentaminen, 5) elinkeinoon kohdistuvan verotuksen uudelleen suuntaaminen
ja 6) investointiavustukset ympäristönsuojeluun.

Tutkimuksessa arvioitiin kohtien 2 ja 3 mukaisten toimenpiteiden taloudellista
tehokkuutta tilatasolla ja niiden vaikutuksia tuotantopanosten ja niistä erityisesti
lannoitteiden käyttöön. Jotta tilannetta voitaisiin verrata määrärajoituksiin, mukaan
otettiin tarksteltavaksi myös lannoitekiintiö.

Tarkasteltavaksi muuttujaksi otettiin viljelykasvin (tässä ohra) tuotannosta saatava
voitto. Kokonaistuotosta vähennettiin tuotantokustannukset jaoteltuna kuitenkin
siten, että voitiin havaita erikseen lannoitekustannukset. Toimenpiteiden vaikutuk
sia tilan voittoon tarkasteltiin simuloimalla optimoitavaa tavoitefunktiota toimen—
pidevaihtoehtojen eri tasoilla. Tavoitefunktiossa viljelykasvin tuotanto on kuvattu
typpi1amioituksen funktiona kvadraattisella tuotantofunktiolla, jonka parametrit on
estimoitu kotimaisista kenttäkoetuloksista.

Toimenpiteiden vaikutusta ympäristöön on mallissa kuvattu huuhtoutumafunktiol—
la. Tarkastelukohteeksi on otettu typen huuhtoutuminen. Huuhtoutuneen typen
määrä on esitetty typpilannoitustason funktiona muiden huuhtoutumiseen vaikutta—
vien tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Huuhtoutumafunktio on muokattu
tanskalaisesta huuhtoutumafunktiosta eikä siitä saatavia tuloksia voida käyttää
absoluuttisena kuvauksena huuhtoutumisen määrästä.

Eri toimenpiteiden kustannustehokkuutta on tarkasteltu vertailemalla huuhtoutumi—
sen vähentämisen rajakustannuksia ts. kuinka paljon maksaa yhden huuhtoutuneen
typpikilon vähentäminen, kun halutaan saavuttaa tietty kuormitustaso. Tavoitteel—
liseksi kuormitustasoksi otettiin huuhtoutumisen vähentäminen kolmanneksella
huuhtoutumafunktiolla lasketusta lähtötasosta.

Maataloustuotteiden tuottajahinnan alentaminen ei simuloinnissa osoittautunut
tehokkaaksi toimenpiteeksi. Kuonnituksen arviointiin käytetyn huuhtoutumafunk—
tion arvot laskivat hitaasti samalla kun tilan tuotto romahti. Mallin staattisuuden
vuoksi tuotantokustannukset eivät sopeutuneet hintamuutoksiin, mikä on muistet
tava tuloksia arvioitaessa.
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Mallin simuloinnissa käytettiin typpiveroa, jonka vaikutus kohdistui täysimää—
räisenä typen hintaan. Laskelmassa typen hinta on saatu painottamalla ohralle
käytettävän lannoitteen (NPK) hinta kokonaan typen osalle. Jotta typpiveron
avulla saavutettaisiin kolmanneksen vähennys mallin laskennallisessa ravinne—
huuhtoutumassa, olisi veron oltava n. 200 %, jolloin typen hinta kolminkertaistui—
si. Typpikilon hinnan laskentatavan mukaisesti vaikutus lannoitteen hintaan olisi
samassa suhteessa.

Toimenpiteiden kustannustehokkuutta tilatasolla vertailtiin asettamalla tavoitteelli—
seksi typpikuormituksen vähentämiseksi kolmannes lähtötasosta. Yhden huuhtou—
tuvan typpikilon vähentämiskustannukseksi saatiin tuottajahintojen muutoksella
573 mk ja typpiverolla 144 mk. Lannoitekiintiön kustannukset, jotka muodostuivat
lähinnä satotason laskusta, olivat 15 mk vähennetyltä typpihuuhtoutumakilolta.

Järjestelmän kehittyessä arviointia pystytään tekemään eri alueiden välillä, jolloin
voidaan arvioida myös toimenpiteiden vaikutuksia alueen tuotantorakenteeseen ja
kannattavuuteen.

Lisätietoja: Asko Miettinen, vet, puh. 4028 318

Kirjallisuutta:
Miettinen, A. The Effectiveness an feasibility of Economic Incentive of Input Control in the
Mitigation of Agricultural Water Pollution. Mimeograph I8p. Available in NBWE. Helsinki.

0
AUTOMAATIO HAJAKUORMITUS- JA PROSESSITUTKIMUKSEN
TYÖKALUNA

VYL:n pienten valuma—alueiden havaintoverkko käsittää kaikkiaan 90 aluetta.
Alueilla mitataan valuntaa, tutkitaan valunnan vaihteluihin ja muutoksiin vaikutta
via tekijöitä, kehitetään malleja, selvitetään maa— ja metsätalousalueilta tulevan
kuormituksen suuruutta, sekä tutkitaan hydrologisia prosesseja valuma—alueen
mitassa. Havaintoverkosto luo pohjan useille ympäristövaikutusten tutkimusta
koskeville hankkeille (maatalous, metsätalous, happamat sulfaattimaat, happamoi—
tuminen, ilmastonmuutos).

Pienten valuma—alueitten automatisointi on toteutettu ISCO:n valmistamilla vir—
taamamittareilla, näytteenottimilla ja rekisteröivillä sademittareilla. Havainto—
verkossa ja eri projektien koevaluma—alueilla on tällä hetkellä käytössä 13 auto—
maattista näytteenotinta (kuva 1). Kullekin alueelle laaditaan sopiva riittävän
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Kuva 1. Pienten valuma—alueiden
verkko. Toiminnassa olevat auto—
maattiasemat on ympyröity. Kolmioi—
den yläpuolella oleva numero tarkoit
taa alueen numeroa ja kolmion sisällä
oleva valuma—alueiden lukumäärää
ko. kohteessa.

Eräs tutkimuksen painopistealue on prosessitutkirnus fysikaalisen kokonaisuuden
muodostamassa valuma—alueen mitassa, tavoitteena tutkia veden kulkureittejä ja
‘hitaan’ ja ‘nopean’ valunnan osuuksia metsä—, pelto— ja suovaluma—alueilla
käyttämällä merkkiaineena luonnon isotooppia happi—182. Prosessitutkimus
edellyttää automaattista näytteenottoa tarvittavien näyternäärien ollessa 1—12
näytettä/vrk rankkasateiden tai lumensulamisen aikana.

Tekniikkaa

Laitteisto koostuu virtaamamittarista, näytteenottimesta, sadantakeräimestä ja
kannettavasta mikrotietokoneesta, tai modeemilinjasta datan purkamista varten.
Virtaamamittari mittaa vedenkorkeutta paine—eron perusteella. Mittarin kompres—
sorista lähtee muoviletku, joka on ankkuroitu patoaukon 0—tason alapuolelle.
Kompressori pitää yllä kuplavuota veteen; kun pinnankorkeus muuttuu, muuttuu
myös kuplavuon ylläpitämiseen tarvittava paine. Valmistajan mukaan laitteen
tarkkuus on +1— 1,5 mm, kun vedenpinnankorkeus mittapadolla on välillä 0—30
cm. Mittari on osoittautunut tarkaksi3. Mittarissa on vakiona 30 —120° —aukkois—

3
3I

tiheä näytteenotto—ohjelma. Periaatteena on ottaa näytteitä virtaamapainotteisesti
pääasiassa ylivalumakausina, mahdollisimman tarkkojen kuormitusarvojen laske—
mista varten’.
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ten patojen patokaavat, lisäksi valmistaja on tilauksesta ohjelmoinut moniaukkois—
ten patojen purkautumiskäyrät pinnankorkeuden ja virtaaman/valuman vuorosuh—
teelle. Virtaama/vedenkorkeus, sadanta ja näytteenottimen toiminnat tallentuvat
virtaamamittarin muistiin halutulla mittaustiheydellä.

Näytteenottimia on sekä verkkokäyttöisiä (jääkaapilla varustettu malli), että akku—
käyttöisiä siirrettäviä. Näytteenottirnessa on 24 1000 mi:n näytepulloa. Näyt—
teenotin voidaan ohjelmoida ottamaan haluttu näyternäärä aikaan sidotusti,
virtaamapainotteisesti tai sateen ohjaamana. Virtaarnamittariin tallennettu aineisto
voidaan purkaa joko kannettavalla mikrolla tai, jos padolle on puhelinyhteys,
modeemin kautta mikrotietokoneesta, johon on installoitu ohjelma tiedon siirtoon
ja käsittelyyn. Em. ohjelmalla voidaan ottaa reaaliaikainen yhteys padolle ja
katsoa graafisesti vedenkorkeus/virtaama, sadanta ja näytteenottimen tila. Mikäli
halutaan, voidaan myös muuttaa näytteenottinien asetusarvoja.

Jotta automaattiasemilla saadaan edustavia vedenlaatunäytteitä, on näytteenotosta
vastaavilla henkilöillä oltava hyvä tuntuma valuma—alueen hydrologiaan. Toisin
sanoen on tunnettava vedenpinnankorkeuden vuodenaikainen kulku mittapadolla,
jotta näytteenotto saadaan kohdennettua ylivalumatilanteisiin. Automaattiasemien
toimivuus on osoittautunut varsin hyväksi. Ehkä hankalimman häiriömahdollisuu—
den muodostavat ukkoset, ellei tehokasta ukkossuojausta ole järjestetty. Toinen
häiriötekijä saattaa syntyä tiiviin jääkannen estäessä vapaan vedenpinnan nousun
patoaltaassa.

Pienten valuma—alueiden havaintoverkkoon kuuluvista n. 15 alueesta ja projekti—
alueista ollaan kehittämässä edustavaa tutkimuksen ja seurannan ydinverkkoa,
jonka alueet on varustettu autornaattisin näytteenottimin ja joka tuottaa tuntiarvo—
pohjaisen tietokannan sadannasta ja valunnasta. Tavoitteena on saada alueet
automatisoitua v. 1995 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Pertti Seuna, hyt 7314 4184 valuma—aluetutkiniuksen koordinointi
Seppo Rekolainen,vet 4028 325 hajakuormitus
Ahti Lepistö, hyt 7314 4181 prosessitutkimukset, hajakuormitus
Yrjö Kivinen, hyt 7314 4195 instrumeiitointi
Olli—Pekka Pietiläinen, vet 402$ 339 instrunientointi, haj akuormitus
Heikki Susimaa, hyt 7314 4164 tietoliikenne, atk

Kirjallisuutta:

‘Rekolainen, 8., Posch, M., Kämäri, J. & Ekholm, P. 1991. Evaluation of the accuracy and
precision of annual phosphorus load estimates from two agricultural basins in Finland. Journal of
Hydro]ogy, 128:237—255.

2Seuna, P. & Lepistö, A. 1993. Mitä vettä uomassa virtaa — veden kulkeutumisreitit valuma—
alueella. Vesitalous 3:1—6.

‘Lepistö, A. 1991. Instrumentation in hydrological and non—point source pollution studies in small
research basins in Finland. Proc Ekspertseminar om vann— och stoffbalanse 1 små nedborfelt, 21.—
23.10.1991. Karrebaeksminde, Denmark. Nordic Hydrological Program NHP—report 29:200—211.
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TDR - UUSI MAAPERÄN VESIPITOISUUDEN MITTAUSMENETELMÄ

Perinteisesti maaperän vesipitoisuutta mitataan hydrologisissa tutkimuksissa
gravimetrisesti tai neutronimittarilla. Ensimmäinen menetelmä perustuu maape—
ränäytteiden ottoon ja niistä tehtäviin punnituksiin. Menetelmän suurin puute on,
että näytteenottoa ei voida tehdä samasta paikasta uudelleen ja näin menetelmä ei
sovellu ajallisen vaihtelun arvioimiseen. Yleisimmin maankosteutta mitataankin
neutronimittareilla. Mittauksessa radioaktiivinen sondi lasketaan maahan asetet—
tuun putkeen ja radioaktiivinen säteilijä lähettää ympäristöönsä neutroneja, jotka
tönnätessään maaperässä oleviin vetyioneihin menettävät nopeuttaan. Mitattava
suure on siis hitaiden neutronien määrä eli menetelmä on välillinen. Menetelmän
tarkkuus on erittäin suuressa määrin riippuvainen kalibroinnista. Menetelmän
vaikeutena on maan ylimmän pintakerroksen kosteuspitoisuuden arviointi, sillä
neutroneja karkaa myös itmakehään.

Viime vuosina on markkinoille ilmestynyt uusi maankosteuden mittalaite, TDR
(=Time Domaine Reflectometry), joka perustuu dielektrisyysvakion mittaamiseen.
Dielektrisyys taas riippuu lähinnä maaperän vesipitoisuudesta. Laite mittaa sähkö—
magneettisen pulssin etenemisnopeutta kahden maahan asetetun anturin välissä.
Toisin kuin neutronimittauksessa, TDR—menetelmällä myös maaperän ylimmän
kerroksen vesipitoisuus pystytään määrittämään. Alustavissa tuloksissa esitettiin,
että TDR—menetelmää ei tarvitse kalibroida maalajikohtaisesti, mutta myöhemmin
on todettu, että kalibrointi on tarpeellinen. Sähköisten menetelmien etu verrattuna
perinteisiin menetelmiin on mittausten ja tulostenkäsittelyn automatisoinnin
nopeus ja heippous.
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Maaperän ylimmän kerroksen vesipitoisuuden vaihtelu harvah—
kolla mäntyvaltaisella alueella, jota rajoittaa idässä suo. Aleen
koko on 60 x $5 m.
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Hydrologian toimistoon on vuoden 1993 alussa hankittu TDR—tutka, joka mah
dollistaa maaperän vesipitoisuuden määrittämisen. Alkuvaiheessa laitetta käytetään
erikoistutkimuksissa, mutta jatkossa laite korvannee perinteisen neutronimittauksen
operaationaalisella tasolla.

Toimistossa on kesän 1993 aikana tutkittu Oripään pohjavesiasemalla maaperän
vesipitoisuuden paikallista vaihtelua TDR—menetelmäl lä. Kuvassa 1 esitetään
alustavia tuloksia kosteuden vaihtelusta ylinimässä 15 cni :n kerroksessa mäntyval—
taisella metsäalueella, jota rajoittaa idässä suo. Kuvasta havaitaan, että kosteuden
vaihtelu on merkittävää luonnontilaisilla alueilla ja tulokset tukevat sitä tosiseik—
kaa, että maankosteuden aluekeskiarvon määrittärniseksi tarvitaan kattava joukko
pisternittauksia.

Lisätietoja: Sirkka Tattari, hyt, puh. 7314 4185
Risto Mäkinen, hyt, puh. 7314 4190

SUOJELUTYÖRYHMÄT UHANALAISTEN APUNA

Uhanalaisia lajeja on maassamme tällä hetkellä kaikkiaan 1692. Ne jakautuvat eri
eliöryhmiin siten, että uhanalaisia selkärankaisia eläimiä on 61, selkärangattomia
eläimiä, kuten esim. iiilviäisiä, hämähäkkejä, perhosia ja kovakuoriaisia on 733,
putkilokasveja 227 ja itiökasveja (sammalia, leviä, sieniä ja jäkäliä) 671. Uhana
laisten lajien tärkeimpiä elinympäristöjä ovat metsät, sillä yli 700 lajia (43 %
koko uhanalaisesta lajistosta) elää eri tyyppisissä metsissä. Kulttuuriatueilla elää
kaikkiaan 363 uhanalaista kasvi— ja eläinlajia. Lisäksi vesissä, rannoilla ja
kallioilla elää kullakin lähes kymmenesosa uhanalaisista eliöistä.

Uhanalaisten lajien suojelu on lakisääteinen tehtävä, jonka toteuttamiseen viran
omaisten voimavarat eivät yksinään riitä. Jo lajiston monipuolisuuden ja eliöryh—
mien erilaisen luonteen vuoksi on välttämätöntä, että suojelutyöhön osallistuvat
myös tiettyyn eliöryhmään tai jopa yksittäiseen lajiin perehtyneet asiantuntijat
(tutkijat ja harrastajat).

Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahasto (Suomen WWF) on tehnyt jo
pitkään työtä uhanalaisten lajien suojelerniseksi ja lajien häviämisen estämiseksi.
WWF kantaa oikeastaan päävastuun uhanalaisten eläinkantojen suojelusta työryh—
miensä avulla. Oman työryhmänsä ovat saaneet suurpedot, Itämeren hylkeet,
kiljuhanhi, liito—orava, merikotka, metsäpeura, muuttohaukka, saimaannorppa,
tammihiiri, vatkoselkätikka, naali, saukko, vesikko, järvitohi ja jokihelmisimpuk—
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ka. Myös kokonaisten eliöryhmien kuten perhosten ja kovakuoriaisten suojelemi—
seksi on perustettu omat työryhmät. Työryhmien yhtenä tärkeimpänä tavoitteena
on nopeuttaa kohdelajiensa tehokkaan suojelun mahdollistavien suoj elusuunnitel—
mien laadintaa. Luonnonsuoj elututkimusyksikössä vanhempi tutkija ilpo Rutanen
valmistelee uhanalaisille kovakuoriaisille suojelusuunnitelmia.

Uhanalaisten putkilokasvien suojelutyötä ja suojelusuunnitelmien tekoa koordinoi
luonnonsuojelututkimusyksikössätoimivaWWF:nkasvityöryhmä. Kasvityöryhmän
työtä ja putkilokasvien suojelun edistymistä on esitelty mm. edellisessä Tiedon—
virrassa ja kasviharrastajien lehdessä Lutukassa.

Helmikuussa 1993 luonnonsuojelututkimusyksikön aloitteesta WWF:ään perustet
tiin valtakunnalliset työryhmät uhanalaisten sammalten ja jäkälien suojelemiseksi.
Työryhmien tehtävänä on edistää ja koordinoida uhanalaisten sammalten ja
jäkälien suojelua, tutkimusta ja seurantaa. Kiireellisin konkreettinen tehtävä on
(muiden työryhmien tapaan) valmistaa uhanalaisimmille sammalille ja jäkälille
suojelusuunnitelmat, joiden pohjalta käynnistetään tarvittaessa suojelu— ja hoito—
toimet sekä seuranta.

Kumpaankin työryhmään käytännön työtä tekemään on palkattu puolipäiväinen
sihteeri. Sammaltyöryhmän sihteerinä toimii Saima Laaka ja jäkälätyöryhmän
sihteerinä Sampsa Lommi. Kummankin sihteerin toimipaikkana on Helsingin yli
opisto.

Tavoitteena on perustaa lähiaikoina myös uhanalaisten sienten suojelutyöryhmä.
Kasvi—, sammal— ja jäkälätyöryhmässä pyritään mahdollisimman toimivaan
yhteistyöhön ympäristöhallinnon ja tutkimusyhteisön kesken. Työryhmissä on
yliopistotutkijoiden lisäksi edustaja lääninhallituksesta, metsähallituksesta, ympä—
ristöministeriöstä, vesi— ja ympäristöhallituksesta sekä WWF:stä. Laajasta tehtä—
väkentästä johtuen tutkittavaa ja seurattavaa riittää kaikille halukkaille. Uusia
yhteistyökumppaneita toivotaan löytyvän vielä esim. vesi— ja ympäristöpiireistä,
kunnista, tiepiireistä ja metsälautakunnista.

Lisätiedot: Heidi Kaipiainen, lsy, puh. 6938 718
Eija Kemppainen, isy, puh. 6938 717
Ilpo Rutanen, lsy, puh. 4028 294
Sanna Laaka, HY, puh. 7084 714
Sampsa Lommi, HY, puh. 7084 805
Suomen WWf, puh. 644 511

Kirjallisuutta:

Kemppainen, E. & Ryttäri, T. 1993. Uhanalaisten kasvien suojelusuunnittelu etenee. — Tiedonvirta
2:14—15.

Ryttäri, T. & Kemppainen, E. 1992. Uhanalaisten kasvien suojelu edistyy — ainakin paperilla.
Lutukka 8:95—99.

Lutukka 1993/2 — teemanumero uhanalaisista kasveista.
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VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN KALLIOALUEIDEN INVENTOINTI
ETENEE

Ympäristöministeriönvuonna 1987 käynnistämää valtakunnallisesti arvokkaidenkallioalueiden
inventointia on tehty tänä vuonna Hämeen, Turun ja Porin sekä Vaasan läänien alueella.
Maastotöiden osalta inventointi saatiin valmiiksi Turun ja Porin läänin alueella, josta on
inventoitu yhteensä yli 500 kallioaluetta. Turun ja Porin läänin tutkimusraportti valmistuu
vuoden 1994 alkupuolella. Vuonna 1994 jatketaan kallioalueiden inventointia Hämeen ja
Vaasan läänien alueilla, jotka on tarkoitus saada valmiiksi vielä saman vuoden loppuun
mennessä. Aikaisemmin inventoiduista Kymen ja Uudenmaan lääneistä on julkaistu
läänikohtaiset tutkimusraportit kuluvana vuonna Vesi- ja ympäristöhallituksenmonistesarjassa.

Inventoinnissa kallioalueiden luonnonsuojelullinen arvo määräytyy pääasiassa kallioalueen
geologisten, biologisten ja maisemallisten arvojen perusteella. Lisäksi kallioalueen arvoon
vaikuttavat sen luonnontilaisuus, kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen merkitys, alueen
monikäyttömuodot sekä sen lähiympäristön arvot. Inventoinnissa on tärkeää huomioida
päätekijöiden osalta alueelliset erot jopa läänin sisällä, poildceaahan esimerkiksi Varsinais-
Suomen jyrkänteisten kiillegneissi- ja graniittiselänteiden lohkomat laajat, laaksomaiset
savikkoalueet selvästi Satakunnan hiekkakivialueen tasaisista viljelysmaisemista.

Tektoniset murros- ja ruhjevyöhykkeet pilkkovat maamme kallioperän mosaiikilcsi ja usein
maisemallisesti jyihät kallioalueet sijoittuvat näiden vyöhykkeiden reunoille. Epätavallisen
korkeat ja pystyt jyrkänteet ovat monasti viitteitä kallioperässä esiintyvien rikkonaisten
vyöhykkeiden olemassaolosta, kuten esimerkiksi Satakunnan alueella Lavialta Suodenniemelle
ulottuvalla jyrkänteisten kalliomäkien ja kapeiden järvien luonnehtimalla alueella. Upeita
maisemassa erottuvia jyrkänteisiä kallioselänteitä esiintyy Turun ja Porin läänin eteläosissa,
etenkin Sauvon ja Salon seuduilla. Paikoin rikkonainen kiviaines on lohkaroitunut
kallioseinämänjuurelle, kuten esimerkiksi Lavian Pirunvuorella, jossa kiilleliuskeen voimakas
laattarakoilu on synnyttänyt ylilcaltevan jyrkänteen tyvelle massiivista louhikkoa.

Kallioperän kivilajien perusteella merkittäviä geologisia kohteita ovat Turun ja Porin läänissä
mm. alkuperäisrakenteensa melko hyvin säilyttänyt Kiskon alueen konglomeraatti. Satakunnan
Luvialla on koko maan näkökulmastakin harvinainen hiekkakiven ja oliviinidiabaasin
kontakti.

Kallioalueiden geomorfologiset muodot ja piirteet tulevat parhaiten esille rannikkoalueella,
missä kalliopinnat ovat usein vain heikosti kasvillisuuden peittämiä. Sisämaahan mentäessä
aluskasvillisuus usein peittää kalliopinnat kokonaan ja alue on monin paikoin puuston
verhoama. Rannikkovyöhykkeellä on parhaiten nähtävissä kalliomäkien jäätikön tulosuunnan
puoleiset tasaiset silokalliopmnnat ja säännöllisen pysty- ja vaakarakoilun lohkomat, usein
porrasmaiset suojapuolen rinteet.

Tasaisia hyvin laajoja silokallioita esiintyy etenkin graniittialueilla, missä kallioperä on hyvin
harvarakoista ja ehjää. Tällaisia kasvillisuudeltaan karun mereisiä silokallioalueita on mm.
Varsinais-Suomessa Kemiön seudulla. Jääkauden muita kulutusmerkkejä, kuten harvinaisia
jäätilcön sulamisvesien sorvaamia hiidenkimuja esiintyy siellä täällä kallioselänteiden
pinnoilla. Rapakivialueella kallioita luonnehtivat paikoin omat erityispiirteensä, kuten
voimakas kallionpinnan rapautuminen eli moroutuminen. Usein loivapiirteisten
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kallioselänteiden lakiosiin ja rinteille on jääkauden jälkeisissä meri- ja järvivaiheissa
kehittynyt kivikkoisia ja lohkareisia muinaisrantoja. Nämä ovat tyypillisiä etenkin Vaasan
läänin alueen kallioille, edustavan laajoja muodostumia tavataan mm. Kristiinankaupungin
Pyhävuorella.

Kasvillisuuden ja eliölaj iston suhteen arvokkaimmat kallioalueet keskittyvät Varsinais-
Suomessa lounaisrannikon tuntumaan, jossa monin kohdin esiintyy kallioperässä
kalkkikivivälilcerroksia. Näiden alueiden lajisto on usein varsin rikas ja sisältää monia
vaateliaita, osin uhanalaisiakin lajeja. Kemiön, Västanfjärdin ja Särkisalon edustavimmilla
kalklcimäillä kasvaa mm. valtakunnallisesti uhanalaista kalliorilckoa ja seinäraunioista muun
vaateliaan lajiston seassa. Uhanalaisia itiökasveja tavataan näillä alueilla ehkäpä vielä
runsaammin kuin uhanalaisia putkilokasveja; idänkellosammal, luutasammal, suomupullokas,
nappihyytelöjäkälä ja sammalkultajäkälä edustavat joko alueellisesti tai valtakunnallisesti
varsin harvinaista lajistoa.

Edellä mainittujen kuntien ohella muiltakin alueilta löytyy biologisesti arvokkaita
kalliomäkiä. Yksi Varsinais-Suomen ja ehkäpä koko Etelä-Suomen mielenkiintoisimmista
kallioalueista on Kiskon Korkianiemen kallio, joka osittain kuuluu jo
lehtojensuojeluohjelmaan. Rikkaan monimuotoisen laj iston uhanalaisiin lajeihin kuuluu
seinäraunioisen ja luutasammalen ohella tunturilciviyrtti, hapra- ja isokarvesammal,
kalliovaskisammal, kalkkikuppijäkälä ja rupujäkälä. Myös Perniön Aihonmäellä tavataan
valtakunnallisesti merkittävää kasvilajistoa, lehtonoidanlukko ja lettovilla alempana rinteellä,
mm. seinäraunioinen, tuoksukäppyräsammal, lastusammal ja etelänhankasammal ylempänä
rinteellä. Yksi yllättävimmistä löydöistä maastoinventointien aikana oli Sauvosta
Tapperinmäen vanhasta louhoksesta kerätty haraväkäsammal, jonka lähimmät tällä hetkellä
tiedossa olevat kasvupaikat ovat Pohjois-Karjalassa ja Kuusamon alueella.

fioristisesti edustavat kalliomäet eivät välttämättä aina ole kalkkikivimäkiä, esimerkiksi
Suomusjärven Laukkallion lounaisrinteellä on runsaastikin vaateliasta lajistoa valuvesien
kostuttamalla ketomaisella rinteellä, jonka kivialustan muodostaa ensisijaisesti amfiboliitti ja
kvartsi-maasälpäliuske. Kasvillisuudeltaan karuilla mäillä voi olla paikoin myös
eläinlajistoon pohjautuvaa suojeluarvoa, kuten esimerkiksi Varsinais-Suomessa kangaskiurun
reviiri tai huuhkaj an pesäjyrkänne.

Satakunnan ja Vaasan läänin alueella löydettiin suhteellisesti vähemmän biologisesti hyvin
merkittäviä kallioalueita. Toki näilläkin alueilla on luonnonsuojelullisesti arvokkaita
kallioalueita biologisessa mielessä. Satakunnassa nämä alueet olivat usein kivilajiltaan
diabaasilcallioita ja kiilleliuske tai -gneisshnäkiä. Maastoinventointien tuloksena löydettiin
Satakunnalle tai Vaasan läänfile uusia alueellisesti tai paikoin valtakunnallisestikin
uhanalaisten lajien kasvupaikkoja, mm. pikkukellosammal, haprakarvesammal ja
pahtahuippasammal tavattiin alueelle uusina lajeina, viimeksi mainittu löytyi jopa
molemmilta alueilta.

Lisätiedot: Jukka Husa, isy, puh. 6938 708
Risto Heikkinen, isy, puh. 693$ 716
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VESITASEMENETELMÄÄN PERUSTUVA POHJAVESIESIINTYMÄN
LASKENTAMALLI

Tutkimuksessa on kehitetty pienehköihin akvifereihin soveltuva laskentamalli,
jolla voidaan laskea akviferista hyödynnettävä vesimäärä ajan funktiona. Mallissa
akviferi on jaettu osa—alueisiin kriteerinä maan hydrogeologiset ominaisuudet
lähinnä maan varastokerroin. Vedenotto voi tapahtua yhdestä tai useammasta
akviferin pisteestä riippuen akviferin hydraulisista ominaisuuksista. Oletetaan ettei
pohjavesi ole paineellista.

Mallilla voidaan laskea aika—askelittain vedenotosta johtuva pohjavedenpinnan
muutos tai kääntäen pohjavedenpinnan muutosta vastaava vedenotto. Tärkeimpiä
tekijöitä akviferista saatavaan vesimäärään ovat useimmmiten maan varastokerroin
ja sadanta. Akviferista saatavan vesimäärän ennustamisessa käytetään sadannan
osalta sadannan odotusarvoa. Akviferista hyödynnettävä todellinen vesimäärä
riippuu kuitenkin ao. kauden sade— ja sulamisolosuhteista. Tämän huomioimiseksi
tutkimuksessa on kehitetty menetelmä,jolla jo tapahtunut sadanta ohjaa loppukau—
den vedenottoa. Mallista tehtyihin tietokoneohjelmiin annetaan lähtötietoina
sadanta, virtaus akviferiin, virtaus akviferista, akviferin osa—alueiden pinta—alat,
akviferin pinta—ala, osa—alueiden imeytymis— ja varastokertoimet, aika ja joko
vedenotto tai pohjavedenpinnan taso.

Klassisessa pohj aveden hyödyntärnisessä pumpataan akviferista vettä lupaehtojen
puitteissa ohj aamalla pumppaustehoa pohj avedenpinnan muutoksia seuraamalla.
Tässä esityksessä kehitetyllä laskentamallilla voidaan etukäteen laskea todennä
köinen sadannasta hyödynnettävä pohjavesimäärä ajan funktiona. Tämä saadaan
aikaan käyttämällä rna[lissa sadannan odotusarvoj a kyseisen akviferin alueella.
Näin saadaan vedenotolle eräänlainen raarni (viitearvo). Koska sadanta poikkeaa
todennäköisesti varsinaisella pumppauskaudella sadannan odotusarvosta on tässä
laskentarnallissa kehitetty menetelmä, jossa varsinaisella pumppauskaudella
mitattu sadanta ohjaa vedenottoa. Tästä menetelmästä on se hyöty, että vedenotto
voidaan pumppausperiodilla tasoittaa sadantaolosuhteiden mukaiseksi. Jos esimer
kiksi kesäkuussa mitattu sadanta on sateen odotusarvoa suurempi, voidaan tämä
ottaa huomioon vedenotossa kesäkuun j älkeiselle vedenottokaudelle. Toisinsanoen
vedenottoa voidaan hieman lisätä kesäkuun jälkeiselle vedenottoperiodille verrat
tuna sadannan odotusarvoihin perustuvaan laskejitaan.

Tämän laskentarnallin käyttämiseksi kehitetyillä tietokoneohjelmilla voidaan
hallita edellä kerrotut prosessit.

Lisätiedot: Jukka Airila, ttt, puh. 402$ 20$
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SAASTUNEIDEN MAIDEN KENTTÄANALYTIIKKAA KEHITETÄÄN

Valtakunnallisten kartoitustulosten mukaan maassamme on noin 20 000 saas—
tuneeksi todettua tai epäiltyä maa—aluetta. Näiden alueiden kartoittaminen,
tutkiminen ja tarvittaessa kunnostaminen on paljon resursseja vaativa tehtävä. Pe
rinteisten menetelmien, näytteenoton ja laboratorioanalyysien, avulla tutkimustyö
on hidasta ja kallista. Kentällä suoritettavat, tarkkuudeltaan karkeammat, analyysit
antavat alueista kartoitusluonteista tietoa ja helpottavat näytteenoton kohdistamista
ja siten tutkimuskustannusten supistamista.

Vesille ja kaasuille kenttäkäyttöisiä analyysimenetelmiä on ollut tarjolla jo
pitkään. Viime vuosina maailmalla on noussut yhä voimakkaampi suuntaus
kenttäanalytiikan kehittämiseen ja käyttämiseen lisäksi myös kiinteille aineille.

Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksessa kenttäkäyttöisiä veden ja kaasun
analyysipakettej a on kokeiltu mm - kaatopaikkatutkimusten yhteydessä. Viime
vuodesta lähtien on voitu mitata myös kiinteän aineen metallipitoisuuksia kenttä—
oloissa maa— ja j ätelaboratorioon hankitun röntgenfluoresenssiin (XRF) perustuvan
analysaattorin avulla.

XRF—analysaattoria on kuluneen vuoden aikana käytetty lähinnä kyllästämöaluei—
den arseeni—, kromi— ja kuparitasojen kartoituksessa usean vesi— ja ympäristöpii—
rin alueella. Kenttäanalytiikka vaatii aina tuekseen laboratoriossa herkemmillä
menetelmillä suoritettuja analyyseja. Sen käytöllä voidaan kuitenkin vähentää
laboratoriomääritysten tarvetta.

Tulevan vuoden aikana kenttäanalytiikan kehittämistä ja soveltuvuuden tutkimista
jatketaan. Tärkeitä selvitettäviä ovat mm. maaperän raekoostumuksen ja kosteuden
vaikutus mittaustuloksiin.

Lisätiedot: Helena Dahibo, ttt, puh. 5089 437
Kaija Savelainen, Hevy, puh. 5089 283
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QUASIMEME

Quasimeme on lyhenne EY:n Mittaus— ja testausohjelman projektille “Quality
Assurance of Information in Marine Environmental Monitoring Program”, joka
alkoi v. 1993 alussa ja kestää v. 1995 loppuun. Projektiin osallistuu 91 laborato—
rioyksikköä, joista Euroopan ulkopuolelta on mukana kaksi laboratoriota USA:sta.
Suomesta projektiin osallistuvat Merentutukimuslaitos ja Vesien— ja ympäristön—
tutkimuslaitos.

Vaikka merialueiden seurantaa on jo erilaisten sopimusten pohjalta tehty useita
vuosikymmeniä, eivät tulosten käyttäjät vielä ole tyytyväisiä eri laboratorioiden
tuottamien tulosten vertailukelpoisuuteen. Tämä oli tärkein syy Quasimeme—
projektin muodostamiselle. Projektin suunnitteluun käytettiin kolme vuotta ja tämä
aika ei todella ole mennyt hukkaan, sillä projekti etenee johdonmukaisesti ja
tiukan aikataulun mukaisesti. Alkuvaiheessa kiinnitetään huomiota kolmeen
aineryhmään, jotka ovat tavallisia mitattavia merialueen seurannoissa, nimittäin
PCB ja metallit biologisessa materiaalissa ja sedimentissä sekä ravinteet merive—
dessä. Pääkoordinaattori on tri Wells Aberdeenin SOAFD Marine Laboratory:sta
Skotlannista. Jokaisella aineryhmällä on lisäksi omat koordinaattorinsa, jotka ovat
todella tunnettuja erikoisalueidensa asiantuntijoita.

Projektin päätavoitteena on parantaa merialueen projektien mittausten ja tiedon—
tuotannon laatua. Tavoitteeseen pyritään koulutuksella, jossa edetään asteittain
sekä jatkuvalla laboratorioiden arvioinnilla. Viimeisessä vaiheessa laboratorioita
totutetaan laatujohtamiseen ja myös tämä ohjelma etenee vaiheittain. Puolessa
vuodessa projektiin osallistuvat ovat jo ehtineet tehdä muutamia satoja erilaisia
määritystä ja erinäisiä raportteja, joiden yhteenvetoja asiantuntijat kokoontuvat
syksyllä tarkastelemaan ja sopimaan projektin jatkosta. Quasimeme—projektin
tekee mielenkiintoiseksi se, ettei se pyri yhteen ainoaan jäykkään järjestelmään,
jota kaikkien laboratorioiden pitäisi noudattaa. Päämäärään pyritään saamalla
aikaan suosituksia ja yleisohjeita, vaihtamalla mielipiteitä ja tietoja sekä opetta—
maIla tutkijat itse ajattelemaan ja arvostamaan tulostensa laatua.

Laboratoriot tullaan jakamaan kahteen ryhmään, joista toinen osallistuu koulu—
tusohjelmaan ja toinen jatkuvaan pätevyystestausohjelmaan. Koordinaattori on
lisäksi valinnut muutamia asiantuntijalaboratorioita, jotka avustavat erilaisten
laatutietojen tuottamisessa. Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen tutkimuslabo—
ratoriota pyydettiin tällaiseksi asiantuntijalaboratorioksi ja se ottikin tehtävän
vastaan orgaanisten yhdisteiden analysoinnin asiantuntijana.

Lisätiedot: Yleiskoordinaattorit Kirsti Haapala, lab, puh. 5089 510
Matti Perttilä, MTL, puh. 331044

Metallit Olli Järvinen, lab, puh. 5089 543
Org. yhdisteet Kaija Korhonen, lab, puh. 5089 560
Ravinteet Satu Vuolas, Hevy/lab, puh. 5089 401

Kiijalilsuutta:

QUASIMEME. Bulletin No. 1 March 1993.
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VESIKEMIALLISTENMÄÄRJTYSMENETELMIEN STANDARDISOINTI

Ensimmäiset suomalaiset vesikemialliset standardimenetelmät julkaistiin 20 vuotta
sitten. Tänä päivänä valmiita standardeja on 55. Suurin osa niistä on valmistettu
pohjoismaisena yhteistyönä (INSTA Ntemordisk STAndardisering). Samanaikai
sesti Suomi on ollut mukana myös kansainvälisen standardisointiorganisaation
ISO:n (International Organization for Standardization) TC 147 Water Quality —

komitean toiminnassa. Tällä hetkellä ISO:lla on valmiina 52 vesikemiallista
menetelmää ja työn alla on 32 uutta kohdetta.

Kuluvalla vuosikymmenellä INSTA—työn on syrjäyttänyt eurooppalainen yhteis
työ. CEN:n (European Committee for Standardization) alaisuudessa toimii neljättä
vuotta teknillinen komitea TC 230 Water Analysis. Sen eräänä tärkeänä tehtävänä
on valmistella EY:n direktiivien toteuttamiseen tarvittavia veden laadun tutkimus—
menetelmiä. CEN:n vesikomitea pyrkii ensisijaisesti vahvistamaan EN (European
Norm) —standardeiksi jo valmiita ISO—standardeja. Tarvittaessa se kokoaa yksin
tai yhdessä ISO:n kanssa asiantuntijaryhmän valmistelemaan uutta standardia.
Tällä hetkellä TC 230 on hyväksynyt vesikemian alalta 50 työkohdetta, joista 23
on EY—komission tilaamia (merkitty *:llä):

— liuennut happi, titrimetrinen menetelmä (valmis EN 25813:1992)
— , elektrokemiallinen menetelmä (valmis EN 25814:1992)
— *arseeni, spektrometrinen menetelmä (valmis EN 26595:1992)
— nitriitti, spektrometrinen menetelmä (valmis EN 26777:1993)
— *elohopea; *kadmium ja sen yhdisteet; *kromi; arseeni, AAS—menetelmä
— analyyttinen laatukontrolli (AQC)
— väri; sähkönjohtavuus; sameus; haju ja maku
— permanganaatti—indeksi
— kiintoaine (jätevedet; luonnonvedet)
— alkaliniteetti (suuret pitoisuudet)
— biokemiallinen hapen kulutus (BOD) (jätevedet; luonnonvedet)
— orgaaninen kokonaishiili (TOC)
— *adsorboituvat orgaaniset halogeenit (AOX)
— fosfori
— kokonaistyppi (peroksodisulfaattikeitto; laitemenetelmä)
— kjeldahltyppi
— ammonium, automaattinen analysaattori (CFA ja FIA)
— nitriitti + nitraatti, automaattinen analysaattori
— fluoridi, kloridi, nitriitti, ortofosfaatti, bromidi, nitraatti ja sulfaatti (ionikroma—
tograafinen eli IC menetelmä) (puhtaat vedet; jätevedet)

— kromaatti, tiosyanaatti ja tiosuifaatti (IC menetelmä)
— anioniaktiiviset pesuaineet
— theksakloorisykloheksaanit; *heksaklooribentseeni; * 1,2,4—triklooribentseeni;
*DDT, DDD ja DDE; *aldriini; *dieldriini; *endriini; *endosulfaani

— *parationi ja parationimetyyli.
— *hiilitetrakloridi; *klorofoi; *l2dikloorietaani; *tetrakloo....
rieteeni

— *pentakloorifenoli; *polyklooratut fenolit
— *atratsiini; *simatsiini
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Suomessa veden ja maan laadun tutkimusmenetelmien standardisoinnista vastaa
VYH. Vuodesta 1973 VYH on ollut Suomen Standardisoimisliiton (SfS) toi—
mialalayhteisö (TAY). TAY—sopimuksen mukaan VYH vastaa standardimenetel—
mien valmistelusta kotimaassa ja edustaa Suomea tämän alan kansainvälisessä
työssä. SFS puolestaan huolehtii standardien vahvistamisesta, painatuksesta ja
myynnistä. VYH:ssa standardisointiasioita koordinoi VYL:n asettama laadun—
varmistuksen ja standardisointiasioiden yhteistyöryhmä, jota vetää Pertti Heinonen,
vet, ja sihteerinä toimii Anja Holmsten, VYL. Käytännön tehtäviä hoitaa viisi
asiantuntijatyöryhmää: hydrobiologinen, vesikemiallinen, vesimikrobiologinen,
toksisuustesti ja maakemiallinen.

Vesikemiallistenmääritysmenetelmien standardisoinnin asiantuntijaryhmänä toimii
“VEKESTA”, jonka puheenjohtaja on Kirsti Haapala, lab, ja sihteeri Ritva Niemi,
lab. Ryhmän muut jäsenet ovat: Juhani Airo ja Tapio Riiheläinen, Helsingin
kaupungin ympäristölaboratorio; Kirsti Erkomaa, lab; Jarmo Kivinen, Mivy, sekä
Jouni Valtanen, Oy Keskuslaboratorio. Ryhmän kokoonpanon VYH on vahvista
nut kuluvan vuoden loppuun asti. Mitä tämän jälkeen on epäselvää. Parhaillaan on
käynnissä koko vesi— ja ympäristöhallinnon uudelleen organisointi. Koko standar—
disointikentässä saattaa Suomessa tapahtua muutoksia mm. kauppa— ja teolli
suusministeriön asettaman Standardisointi 2001 —toimikunnan mietinnön pohjalta.
Toimikunta on selvittänyt esim. standardisoinnin rahoitusta ja organisointia sekä
Euroopan yhdentymisen vaikutusta standardien käyttöön (Komiteamietintö
1993:19).

VYH:n toimiala standardisoinnissa on nykyisin veden ja maan laadun tutkimuksiin
liittyvien näytteenoton, terminologian, määritysmenetelmien ja tulosten raportoin—
nin standardisointi. Sen sijaan kyseiseen toimiataan ei kuulu normien anto.
Tuleeko VYH:n standardisointitoimiala laajenemaan, on vielä epävarmaa. Esimer
kiksi CEN:iin perustettu työryhmä WG 64 “Environment” voi tulevaisuudessa
aiheuttaa siihen muutoksia. Kyseisen ryhmän tehtävänä on selvittää, mitä ympä—
ristöasioita Euroopassa tulisi standardisoida ja miten tämä toiminta tulisi organi—
soida. Myös Suomessa ympäristöstandardisointi on koettu niin tärkeäksi, että
SFS:ään ollaan kokoamassa ympäristöasioiden neuvottelukunta.

Suomen liittyminen CEN:iin on suuresti muuttanut standardisoinnin luonnetta.
Aikaisemmin VYH:n asiantuntijatyöryhmät päättivät standardiehdotusten lausun—
tokierrosvastausten perusteella, mitä menetelmiä esitettiin SFS—standardiksi ja
millä aikataululla. Mutta CEN:n säännöt eivät anna jäsenmaille näitä vapauksia.
EN—standardeiksi hyväksytyt menetelmät on pakko vahvistaa myös kansallisiksi
standardeiksi puolen vuoden kuluessa ja samalla on kumottava niiden kanssa
ristiriitaiset kansalliset standardit. Käyttöönottopakkoa CEN:n säännöt eivät sisällä.
Periaatteessa standardit ovat suosituksia. Esimerkiksi EY:n direktiiveissä puhutaan
ainoastaan referenssimenetelmistä. Mutta tiettyihin tarkoituksiin viranomaiset
voivat velvoittaa käyttämään voimassa olevia standardimenetelmiä.

Lisätiedot: Ritva Niemi, lab, puh. 5089 541

Kirjallisuutta:
SFS—tiedotus nro 4/1993 “Ympäristö”. Helsinki. Suomen Standardisoimisliitto SFS.

ii
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UUSIA MAHDOLLISUUKSIA SUURTA HERKKYYTTÄ VAATIVASSA
MONIALKUAINEANALYTIIKASSA

HISTORIAA

Tähän saakka saatavilla olleista metallien määritystekniikoista on ilman muuta
atomiabsorptiospektrometria (AAS) kaikkein laajimmalle levinnyt. Siitä, kun
tekniikka patentoitiin Australiassa 1950, on menetelmä jatkuvasti kehittynyt.
Menetelmä on kuitenkin riippuvainen alkuainekohtaisista valolähteistä. AAS on
täten yksialkuainetekniikka, mikä vaatii runsaasti aikaa niille näytteille, joista on
tarve analysoida monia alkuaineita. Tähän asti saatavilla olleet monialkuainetek—
niikat eivät ole olleet riittävän herkkiä (esim. XRF) tai ovat olleet riippuvaisia
monimutkaisista ja kalliista intmmentiikasta (esim. NAA).

Piasmatekniikan kehittyminen virityslähteenä merkitsi, että se levisi nopeasti
1970— ja 1980—luvuilla, ensisijassa induktiivisesti kytketyn piasman kanssa (ICP—
AES), mutta myös mikroaaltoplasmojen kanssa. ICP—AES:n herkkyys on karkeasti
ottaen verrattavissa AAS:n liekkimääritykseen. Tämä merkitsee, että luonnonvesi—
en alliaisten metallipitoisuuksien määrittäminen suoraan tällä tekniikalla ei ole
mahdollista paitsi raudalle, mangaanille ja alumiinille. Tällöin on AAS:n grafiitti—
uuni parempi.

Piasmatekniikan ja massaspektrometrian menestyksellinen yhdistäminen loi ICP—
MS tekniikan (Inductively Coupled Plasma—Mass Spectrometry). Sciex Ltd alkoi
myydä ensimmäisiä kaupallisa laitteistoja vuonna 1984. Myöhemmin Sciex—
laitteiden myynti on siirtynyt Perkin—Elmer Oy:lle. Vastaavan tasoisia laitteistoja
valmistaa ja myy Fisons Oy (VG Elemental Ltd) Englannissa. Kehitys on ollut
melko nopeaa viimeisten vuosien aikana ja huolimatta melko korkeasta hankinta—
hinnasta (2—3 milj.mk) on em. tehtaiden myymien laitteiden määrä koko maail
massa yli 400 kappaletta. Tällä hetkellä Suomessa on kolme ICP—MS laitetta,
joista yksi tutkimuslaboratoriosssa. Molemmat tehtaat ovat tuottaneet yhä parem
pia malleja ja niitä kutsutaan “toisen sukupolven ICP—MS laitteiksi”.

HERKKYYS

Laitteella saavutetaan erittäin suuri herkkyys koko massa—alueella, mutta menetel
mä on erityisen soveltuva raskaille alkuaineille. Alkuaineiden määritysrajat ovat
riippuvaisia laitteen optimoinnista, mutta jo muutamien millisekuntien mittauksissa
jokainen alkuaine saavuttaa määritysrajan, joka on mikro— tai nanogrammatasolla
tai jopa vieläkin alhaisempi. Taulukko 1 antaa joitakin määritysrajoja monialku—
aineanalytiikassa verrattuna niihin, joita normaalisti saadaan metalleille luon—
nonvesistä AAS—grafiittiuunilla useiden injektointien esikonsentroinnin jälkeen.
ICP—MS--arvot on otettu PE Sciex Elan 5000—laitteelle ja AAS—arvot PE Zeeman
3030 laitteelle.
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Taulukko 1. Esimerkkejä määritysrajoista ICP—MS:lle ja AAS:n grafiittiuunimää—
rityksille (GFAAS), joissa on käytetty useita injektointeja.

Alkuaine ICP—MS GFAAS injektointi— injektointien
tilavuus, ii lukumäärä

As 0,02 0,05
Se 0,2 0,1
Mo 0,003
Ag 0,003
Cd 0,005 0,003 80 3
Cs 0,001
Be 0,014
Al 0,025 0,3 50 1
V 0,009
Cr 0,038 0,03 50 2
fe 0,5 1,0 50 1
Mn 0,005 0,3 10 1
Ni 0,047 0,2 80 8
Co 0,005 0,1 80 8
Cu 0,015 0,02 80 5
Zn 0,046 0,1 10 1
W 0,002
Au 0,012
Hg 0,005 0,1
Ti 0,002
Pb 0,006 0,03 80 7
Th 0,001
U 0,001

KÄY1TÖALUE

Herkkyyden lisäksi ICP—MS:llä on myös muita etuja. Sillä voidaan mitata
alkuaineen eri isotooppeja massaspektrissä. Tästä seuraa, että eri alkuaineiden
isotooppiosuudet voidaan laskea, mikä antaa mahdollisuuden jäljittää ympäristössä
niiden alkuperää. Isotooppitekniikalla voidaan välttää ja kompensoida tiettyjen
alkuaineiden määrityksissä esiintyviä häiriöitä.

Toinen etu on, että voidaan käyttää isotooppilaimennusmenetelmää. Tämä hyvin
tarkka määritysmenetelmä on arvokas mm. kontrollimenetelmänä monissa yhteyk
sissä. Tämä edellyttää kuitenkin, että tutkittavalla alkuaineella on enemmän kuin
yksi stabiili isotooppi.

Laitteella on suuri mittausalue (lineaarisuus yli 106). Tämä mahdollistaa hivenme—
tallien ja tavallisempien alkuaineiden, kuten alkalimetallien, samanaikaisen
analysoinnin. Laite antaa myös mahdollisuuden kvalitatiiviseen ja samalla semi—
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kvantitatiiviseen analyysiin, ts. nopeaan määritykseen yli koko massa—alueen ($3
alkuainetta), mikä on hyvä lähestymistapa tuntemattomia näytteitä analysoitaessa.

Herkkyyttä ja tarkkuutta voidaan lisätä käyttämällä samoja esikonsentrointi— ja
erotusmenetelmiä kuin AAS:ssa ja ICP—AES:ssa. Tällaisia ovat elohopean kylmä—
höyrystys ja kultasaostus, hydridinmuodostus FIA:lla arseenille, seleenille, tinalle,
antimonille, vismutille ja elohopealle. Nämä lisälaitteet ovat tutkimuslabora—
toriossa.

Vaihtoehtoinen tekniikka näytteiden käsittelyyn ICP—MS:lla on myös tullut
markkinoille. Tässä menetelmässä näyte höyrystetään sähköisesti kuumennettavas—
sa grafiittiuunissa ja johdetaan piasmaan argonkaasulla (ETV—ICP—MS, ElectroT—
hermal Vaporization—ICP—MS). Tällä systeemillä herkkyyttä voidaan entisestään
parantaa. Samanaikaisesti pystytään näytteessä olevia häiriöitä vähentämään. Myös
tämä lisälaite on tutkimuslaboratoriossa.

Täysin toisenlainen tekniikka näytteiden käsittelyyn on säteilyttää sitä laserilla
(Laser Abiation ICP—MS). Sitä on menestyksellä sovellettu kaikenlaisiin kiintei—
sun näytteisiin. Lasersäteet voidaan fokusoida pieniin pintoihin ja tällöin alkuai—
neiden jakaantuminen biologisissa näytteissä voidaan määrittää (esim. metallien
kerrostuneisuus simpukankuoressa). Lasermenetelmällä on suuria potentiaalisia
käyttöalueita edellyttäen, että kalibrointi voidaan kaikilta osin ratkaista. Tätä noin
miljoona markkaa maksavaa lisälaitetta ei Suomessa ole toistaiseksi kenelläkään.

RAJOITUKSET

Kuten kaikilla muillakin analyysimenetelmillä, myös tällä on rajoituksensa. Jos
suolapitoisuus näytteissä ylittää 0,2—0,5%, muodostuu suolakerrostumia noin
1 mm halkaisijaltaan oleviin näyte— ja erotuskartion aukkoihin ja tämä aiheuttaa
virhettä. Kevyempien alkuaineiden massa—aluella aiheutuu häiriöitä varautuneista
molekyyleistä, joita piasmakaasu (argon), vesi ja näyteliuoksen hapot muodosta
vat. Esimerkkinä voidaaan mainita 40Ar häiriö 40Ca:lle ja 40Ar6O häiriö 56Fe:lie.
56Fe häiriö on paha, koska raudan kaikkien muiden isotooppien määrät ovat
erittäin pieniä. 40Ar35Cl häiritsee 75As, jolla ei ole muita vaihtoehtoisia isotooppeja.
Lisäksi on joukko peittymiä (overlapping) massaspektrissä. Nämä häiriöt ovat
kuitenkin melko hyvin tunnettuja ja ne voidaan korjata ohjelmallisin keinoin.

Herkkyys ICP—MS:ssa on tosin suuri, mutta se ei kuitenkaan aina riitä määritettä—
essä kaikkia ekologisesti mielenkiintoisia alkuaineita luonnonvesistä. Tämä koskee
esimerkiksi elohopeaa, kadmiumia ja seleeniä, joiden määrityksissä jonkinlainen
esikonsentrointi on välttämätöntä, jotta saavutetaan hyväksyttävä tarkkuus.

Haitaksi voidaan myös katsoa, että laite ja piasman RF—generaattori tuottavat
melko paljon lämpöä, minkä vuoksi laboratorion täytyy olla hyvin ilmastoitu ja
termostoitu. Lisäksi laitteen äänitaso on melko korkea, joka voi ajan mittaan
aiheuttaa hankaluuksia analysoijalle. Nämä haitat on tutkimuslaboratoriossa
väitetty hyvällä suunnittelulla.
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KUSTANNUKSET

Laitteen hankintahinta on suhteellisen korkea, 2—3 milj .mk. On kuitenkin toden—
näköistä, että laitteen hintakehitys on sama kuin ICP—AES:lla 1970— ja 1980—
luvuilla, ts. hinnat alenevat olennaisesti lisääntyneiden käyttäjien ja laitetoimittaji—
en vuoksi. Todelliset kustannukset riippuvat tietysti useammista seikoista kuin
pelkästä hankintahinnasta. Koska ICP—MS on monialkuainemenetelmä ja sen
vuoksi nopeampi kuin AAS, tulevat kustannukset huomattavasti halvemmiksi
tutkittavaa alkuainetta kohti kuin AAS—määrityksissä. Edellytys on, että useita
(vähintään 6—10) alkuaineita määritetään samasta näytteestä.

Olli Järvinen, Hans Borg ja Lisbeth Laine

Lisätiedot: Olli Järvinen, lab, puh. 5089 543
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TAPAHTUMIA

UMVERSAALINEN, ONGELMALLINEN JA MEHTOVA ENTROPIA,
DIVERSITEETIN VASTAPELURI

R.E. Clausius antoi 1800—luvun puolivälissä nimen entropia termodynamiikassa
tarpeelliseksi havaitsemalleen ekstensiivisuureelle S, joka luonnehtii systeemin
Iämpöenergian muutoksen tq ja absoluuttisen lämpötilan T välistä suhdetta:

AS=zq/T0 (1)

Eristetyssä systeemissä AS on kaikissa tapahturnissa positiivinen. Se tarkoittaa,
että spontaanit tapahtumat etenevät palautumattomasti suuntaan, jossa termo—
dynaaminen todennäköisyys kasvaa, että ikiliikkuja on mahdoton, maailmankaik—
keus on menossa lämpökuolernaa kohti, ajalla on suunta jne. Termodynamiikan 1.
pääsääntö sanoo energian ja aineen määrän pysyvän muuttumattomana, 2. pää—
sääntö eli entropialaki sanoo, että energian laatu huononee kaiken aikaa.

Jokseenkin saman asian kuvaa W. Boltzmannin laki, joka koskee maailmankaik—
keuden kaikkia (makroskooppisia) tapahtumia ja tiloja:

S=klogW (2)

Tässä k on Boltzmannin vakio (1,38047 10J/°K) ja W luku (termodynaaminen
todennäköisyys 1...), joka kertoo kuinka monella eri tavalla kukin järjestynei—
syyden tila voi toteutua. Yhtälöön (2) Boltzmann päätyi teoreettisesti statistisen
mekaniikan tutkimuksissaan. Se on esimerkki teorian voimasta ja “matematiikan
käsittämättömästä tehokkuudesta”: muutanialla merkillä voidaan ilmaista jotakin
hyvin olennaista koko maailmankaikkeudcsta.

Karkea esimerkki: hyllyn kirjat voivat olla aakkosjärjestyksessä vain yhdellä
tapaa, jolloin khjarivin entropia on nolla (ei tietenkään kirjojen kokonaisentropia,
jossa olisi tarkasteltava monia muita asioita, paperia, painomustetta, liimoja,
lämpötilaa, kosteutta jne.) Sekaisin kirjat voivat olla hyvin monella tapaa; entropia
on sitä suurempi mitä sekaisempi hylly on. Jos kirjoja käytetään, epäjärjestys
lisääntyy helposti “itsestään”, laiskuuden periaatteella. Järjestyksen ylläpito vaatii
tietoista työtä. Tässäpä entropian määrittelemä moraali lyhykäisesti.

Boltzmannia ei juuri ymmärretty, ja hän teki itsemurhan vuonna 1906. Vähin erin
on kuitenkin tajuttu entropiakäsitteen tavaton nierkitys järjestyksen mittana,
kvaliteettia luonnehtivana suureena.
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Vuonna 194$ C. Shannon kehitti Bellin laboratoi-iossa yhtälön kuvaamaan
informaation erottumista kohinasta. Kun hän ei oikein osannut päättää millä
nimellä kutsua kehittämäänsä suuretta — josta tuli informaatioteorian perusta —

ystävä, matemaatikko J. v. Neumann neuvoi häntä: “Yhtälösi on samanmuotoinen
kuin termodynamiikan entropiayhtälö. Sitäpaitsi, vaikka entropian käsite on ollut
olemassa jo sata vuotta, kukaan ei sitä ymmärrä, joten käyttämällä entropia—sanaa
voitat aina väittelyn,jos sellaiseen joudut”. Sittemmin on osoitettu, ettei yhtäläi—
syys termodynamiikan ja informaatioteorian entropiakäsitteiden välillä ole vain
muodollinen (Kapur et al. 1992).

Taloustieteiden ja jopa poliittisten ja sosiaalisten probleemien yhteydessä entro—
pia—analogiaa on pohdittu laajasti viime vuosina. Entropia kiehtoi 1960— ja 1970—
luvuilla biologeja. Mm. nobelisti Jacques Monod kuvaa tiedebestsellerissä Sattuma
ja välttämättömyys (1974), miten entropiaperiaatteen ja elämän olemassaolon
välillä ei ole monien näkemää ristiriitaa, koska maapallo on avoin eikä eristetty
järjestelmä. Odum (1971, viitt. Glasby 1988) on osoittanut että suuri diversiteetti
vastustaa entropian kasvua ja päinvastoin. Sademetsä ja korallinutat ovat ekosys—
teemeistä monimuotoisimmat. Niiden energiavirroissa entropia kasvaa biomas—
sayksikköä kohti vähemmän kuin muualla, ts. eloyhteisöistä ne toimivat siisteim—
min. Diversiteetin heikentäminen puolestaan johtaa entropian kasvun kiihtymiseen.

Attraktorit, diversiteetti ja entropia yhdessä ovat “kolmiyhteys” olevaisen ymmär—
tämiseksi. Erikseen käsitteitä voidaan käyttää erilaisiin teknisiin tarkoituksiin.
Diversiteetinja entropian välinen yhteys saattaa selittää vaikkapa miksi monimuo—
toiset, erilaisuuden sallivat demokratiat ovat elinvoimaisempia kuin yksioikoiset
diktatuurit — mikä ei tarkoita etteivätkö demokratiatkin voisi toimia typerästi.

On välttämätöntä huomata, että erilaisuus on kerta kaikkiaan eri asia kuin epäjär—
jestys ja monimuotoisuus eri asia kuin virheet. Esim. helsinkiläinen jugendtalo on
aidosti monimuotoinen. Useista moderneista elementtitaloista taas ei saa moni—
muotoisia edes laittamalla elernentit vinksalleen.

Tämän vuosikymmenen alkaessa entropian käsitteen käyttö laajeni hydrologiaan
(Singh et al. 1992). Eniten on sovellettu Shannonin informaatioteoreettista
lähestymistapaa, mm. havaintoverkkojen edustavuuden selvittämiseen. Yhtälö (1)
taas käy suoraan valuntaprosessien tar—
kasteluun. Esimerkki: Useimmat ihmisen
toimet valuma—alueella — ojitus, hakkuut,
urbanisoiminen jne. — kiihdyttävät entro—
pian kasvuvauhtia veden kiertokulun va— o
luntaosassa. Suhde HQ2/HQ1 t1/t2 dS/dt
(S:n aikaderivaatta valuntatapahtuman
alussa) oheisessa piinoksessa luonnehtii
valuma—alueen rappeutumista (Hyvärinen
1993). Samalla kiihtyvä eroosio pienentää
diversiteettiä. “Hyvä” vesitase ja suuri
diversiteetti taas käyvät käsi kädessä, jne.

Aika
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Ympäristön rappeutuminen ilmenee sameutumisena, saastumisena, kemikalisoitu—
misena yms. epäjärjestyksenä. Ainakin periaatteessa ympäristömme tila koko
naisuudessaan on ilmaistavissa järjestys—epäjärjestys—suhteina entropian avulla.
Glasbyn (198$) arvion mukaan maapallon epäjärjestys kasvaa nykyisin hirvittä—
väliä 4 TW teholla yksistään fossiilisten polttoaineiden palautumattoman käytön
seurauksena. fossiilisten ja mineraalivarojen käytön suorat ja epäsuorat seuraukset
rampauttavat lisäksi maapallon ainoita uutta järjestystä luovia prosesseja, kasvi—
peitettä ja veden kiertoa. Fossiilisten ja mineraalivarojen käyttö rakentavaankin,
tuotantoon ja kulutukseen nykyisin tavoin, tehoviljelyyn jne., tuottaa vääjäämättä
lopulta enimmäkseen epäjärjestystä globaalisesti. Osa ihmisen toimista aiheuttaa
pelkästään epäjäijestystä, esimerkkeinä sota ja moottoriurheilu.

Termodynamiikan keinoja on käytetty palj onkin ympäristöasioiden pohtimiseen
muualla maailmassa. Hyvän katsauksen aiheeseen on laatinut Glasby (1988). Suo
messa asiasta ovat puhuneet muutaman runoilijan lisäksi lähinnä vain E. Seppänen
ja A. Honkasalo (1984) sekä H. Taanila. Ympäristöväkeä se ei meillä juuri näy
sytyttäneen; asiantilan syitä arvailtessa käyvät mielessä niin Boltzmann kuin Satu
Huttunenkin, fysiikan huono asema Suomen kouluissa, jne.

Periaatteellisesti entropian merkitys on joka tapauksessa suunnaton. Se ulottuu
luonnontieteistä tekniikkaan, etiikkaan, arvoihin ja estetiikkaan. Entropia on myös
ongelmallinen käsite. Sitä on usein toivoton mitata — mikä varmaan selittää osaksi
sen kohtaaman hyljeksinnän. Entropialähestyrnistapa ei toisaalta myöskään vapauta
ihmistä perehtymästä olevaan ja tekemisiinsä muilta kannoilta. Päin vastoin se
korostaa ihmisen vastuuta sekä yksityiskohtien että kokonaisuuksien suhteen.

Ympäristöasioiden käsittelyssä nyt vallalla olevien kalkyloivien lähestymistapojen
rinnalle saattaisi toisaalta olla tärkeää kehittää uudenlaisia lähetymistapoja. Monia
ympäristöongelmia on toki laskernalla ratkaistu hyvinkin, eikä uuden tiedon
etsimisestä tietenkään ole varaa luopua, mutta pakko on nähdä sekin, että vaikka
osaamme nyt laskea asioita paremmin kuin koskaan, vaikuttavia yrityksiä pahim—
pien maailmanlaajuisten kehityskulkujen pysäyttärniseksi ei juuri ole näkyvissä.
Rion ympäristökokouksestakin kehkeytyi lähinnä julma farssi, jossa pata soimasi
kattilaa, rikkaat köyhiä liikaväestä ja köyhät rikkaita tuhlauksesta. Molemmat
olivat kylläkin oikeassa, toisistaan puhuessaan. Uusia yrityksiä on siis pakko
tehdä, ellemme halua heittää kirvestä kaivoon. Entropiaperiaatteesta voi johtaa
sekä yksinkertaisia käytännön ohjeita että yleisiä periaatteita huolen pitämiseksi
maailmasta.

Lisätiedot: Veli Hyvärinen, hyt, puh. 1929 560
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NOPEX PROJEKTI: JATKOKOULUTUSTA NUORILLE TUTKIJOILLE

Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos on mukana pohjoismaisessa NOPEX (= A
Northem hemisphere climate Processcs land—surface Experiment) projektissa,
jonka tarkoituksena on parantaa tietämystämme maa—kasvi—ilmakehäprosesseista
sekä ylläpitää pohjoismaisten nuorten tutkijoiden pätevyyttä. Jälkimmäisen
tavoitteen saavuttamiseksi NOPEXIN puitteissa järjestetään vuosina 1994—1996
kuusi jatkokoulutuskurssia, jotka suunnataan ensisijaisesti alan (hydrologia,
meteorologia, kasvitiede, maaperätiede) jatko—opiskelijoille ja jo alalla työskente—
leville tutkijoille. NOPEXin koulutusohjelman organisoijana toimii professori Lars
Gottschalk (Oslon yliopisto).

NOPEXin pohjoismainen työryhmä (jäsenet: Sirkka Tattari (pj) (FIN), Sven
Halldin (SWE), Anton Thomsen (DEN), Sofus Linge Lystad (N) ja Halldör
Thorgeirsson (ISL)) esitti 6—7.9.1993 Oslossa pidetyssä kokouksessa ohjelma—
luonnoksen jatkokoututusohjetmalle. Kurssisuunnitelma on seuraava:

1. Regional Hydrological Modelling, Nov 29 — Dcc 10 1993, University of Oslo,
Norway

2. Remote Sensing / GIS, spring 1994
3. Environmental Measurement Technique 1, fail 1994
4. Environmental Measurement Technique II, summer 1995
5. Atmospheric Mcsoscale Models, spring 1996
6. General Circulation Modeis, fail 1996

Kursseille hyväksytään maksimissaan 20 osallistujaa. Suomen kiintiö ensimmäi
selle kurssille Regional Hydrological Modelling on 4 osallistujaa. Huomionarvois—
ta on, että kurssi on ilniainen jatko—opiskelijoille, koska Norfa (Nordisk forske—
rutdanningsakademi) rahoittaa opiskelijan asumis— ja päivärahakulut sekä edesta—
kaisen matkan. Viimeinen ilmoittautumispäivä ensimmäiselle kurssille on 28.9.19—
93.

Lisätietoja: Sirkka Tattari, hyt, puh. 7314 4185
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Ohjeita

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään
lyhenteitä seuraavasti:

VYH = vesi— ja ympäristöhallinto
tai —hallitus

VE = vesistöosasto
vöt = vesistötoimisto
rat = rakennustoimisto
VY = vesien— ja ympäristönsuojelu—

osasto
vyt = vesien— ja ympäristönsuojelu—

toimisto
knt = kuntatoimisto
tet = teollisuustoimisto
kat = katselmustoimisto
kem = kemikaaliyksikkö
YO = Yleinen osasto
oit = oikeustoimisto
hat = hallintotoimisto
tat = taloustoimisto
tht = tietohallintotoimisto
sus = suunnittelusihteeristö

VYL = vesien— ja ympäristöntutkimus—
laitos

hyt = hydrologian toimisto
vet = vesi— ja ympäristöntutkimus—

toimisto
luonnonsuojelututkimusyksikkö
teknillinen tutkimustoimisto
tutkimuslaboratorio
Helsingin vesi—ja ympäristöpiiri
Turun vyp
Tampereen vyp
Kymen vyp
Mikkelin vyp
Kuopion vyp
Pohjois—Karjalan vyp
Vaasan vyp
Keski—Suomen vyp
Kokkolan vyp
Oulun vyp
Kainuun vyp
Lapin vyp

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutkimuksen päätulokset mahdolli
simman selkeässä muodossa, tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös
alkuperäisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen rakenne on: otsake (ISOIL—
LA KIRJASIMILLA, iskevä, lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (= Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjallisuusviitteet (= järjestys—
numero, tekijä, viitekirjoituksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Jäijestysnu—
meroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selosteet ja uutiset laaditaan WP 5.1 :lla
(perusmerkkilaji: Dutch), pohjalle tiedonvirta.w5 1, joka löytyy virallisten pohjien
joukosta (PF3, F19). Otsikon pistekoko Dutch 12 lihavoitu versaali, selostetekstin
pistekoko Dutch 12, kiijallisuusviitteiden pistekoko Dutch 10. Artikkelit lähetetään
tulostimeen LASER r500, SAKULLA (ohjelma—muodossa) Pirjo Lehtovaaralle
käyttäjätunnus: Lehtovaara tai kiijeenä Terttu Halmeelle. Selosteen enimmäispi—
tuus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5., 15.9., 30.11. Vesi— ja ympä—
ristöhallituksen sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista jätetään
seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun
toimitukselle.
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Isy =
ttt =
lab =
Hevy =
Tuvy =
Tavy =
Kyvy =
Mivy =
Kuvy =
PKvy =
Vavy =
KSvy =
Kovy=
Ouvy =
Kavy =
L.avy =
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VESIENTUTMMUSLMTOKSET KEHITTYVÄT

Vesientutkimus on kasvanut maassamme voimakkaasti varsinkin 1960—luvulta
lähtien. Toiminta on laajentunut uusille alueille, käytetään monipuolista asiantun
temusta, kehittyneitä laitteistoja ja uudenaikaisia menetelmiä. Myös alan tutki
muslaitokset muuttuvat ja kehittyvät. Ne suuntautuvat aikaisempaa monipuolisem—
min ympäristöntutkimukseen niin meillä kuin muuallakin. Tutkimuslaitosten
organisaatiot ja toimintatavat muuttuvat samalla.

Tämä kehitys on ollut todettavissa vuodesta 1979 alkaen järjestetyissä Euroopan
vesientutkimuslaitosten johtajien kokouksissa, joista yhdeksäs pidettiin kesällä
1993 Helsingissä. Tässä kokouksessa keskityttiin erityisesti laitosten organisaati
oiden kehittämiseen, niiden toiminnan arviointiin ja rahoitukseen.

Kymmenen vuotta aikaisemmin oli Kööpenhaminan kokouksessa esitelty Norjan
NWA:n uutta joustavaa organisaatiota, jossa johtajat nimitetään viideksi vuodeksi
kerrallaan ja sovelletaan käytännön toiminnassa matriisimallia. Siinä kutakin
tehtävää varten kootaan eri osastoilta sopivat henkilöt projektiryhmäksi. Tähän
organisaatiomalliin oltiin NIVA:ssa pääpiirteissään tyytyväisiä kymmenen vuoden
jälkeenkin. Johtotehtävien kierrättäminen helpottaa tieteellisen ja hallinnollisen
karriäärin tasapainottamista, hallinnon osuus voidaan minimoida ja tarpeellista
tason varmistavaa tieteellistä toimintaa voidaan pitää yllä. Haittapuoleksi katsottiin
hallintotehtävien vähäinen arvostus ja hallinnon vaatimien valmiuksien laimin—
lyönti.

Laitosten toiminnan rahoitus on järjestetty hyvin eri tavoin eri maissa. Yksityistä—
minen on edennyt viime vuosina voimakkaasti. Niinpä esim. yksi maailman
suurimmista vesientutkimuslaitoksista, Englannin WRC hankkii konsulttityöllä
lähes kaiken rahoituksensa. Suomen VYL:n tapaisia, 70 — 80 % toimintavarois—
taan suoraan budjetista saavia laitoksia on vähän. Valtion suora budjettirahoitus
tuo tiettyjä etuja. Riippumattomuus on tietenkin etu, joskin “riippumattomia”
laitoksia tuskin on olemassakaan. Riippuvuus ministeriöistä ja muista valtion
rahoitusjäijestelmistä lienee kuitenkin pienempi paha kuin täysi riippuvuus ns.
markkinavoimista.

Valtion rahoitus sallii ja suosii innovatiivisuutta, teknisten taitojen kehittämistä ja
integroitumista tieteellisiin yhteistyöverkkoihin.
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Markkinavetoisella rahoituksella on omat hyvät puolensa. Tutkitaan tietenkin
“oikeita” asioita, kun asiakas on valmis työstä maksamaan.

Valtion rahoituksessa on vaarana, että tutkijat jäävät norsunluutomiinsa ja unohta—
vat käytännön elämän jokapäiväiset tarpeet, kun taas vapaat markkinat eivät
puolestaan ole innostuneita rahoittamaan tutkijoiden taitojen kehittämistä eikä
ylläpitoa. Innovaatioita ei juuri synny tiukkojen aikataulujen ja ankarien rahoi—
tusehtojen paineessa. Samoista syistä on vaarana jääminen tieteellisen yhteisön
ulkopuolelle, mikä pitkän päälle laskee tasoa.

Käytiin vilkas keskustelu siitä, kuinka suuri valtion suora rahoitusosuus on suosi—
teltava, jotta laitos kykenee hankkimaan ja pitämään yllä tarpeellisen tieteellisen
tason ja asiantuntemuksen. Hyvin yleisesti katsottiin, että kolmasosa rahoituksesta
tulisi saada suoraan budjetissa näihin tarkoituksiin.

Laitoksen toiminnan tieteellistä arviointia pidettiin tärkeänä johdon välineenä.
Kuitenkin on varmistettava, että arviointi tehdään tehokkaasti ja systemaattisesti
ja tietyin välein toistuvasti. Ulkopuolisen riippumattoman ryhmän arviointi on
erityisen tärkeä budjettivaroin toimiville laitoksille. Yksityistetyn laitoksen paras
arvioija on tyytyväinen (tai tyytymätön) asiakas.

Millainen on sitten tulevaisuuden vesientutkimuslaitos? Laitoksen tulee hallita
vesiympäristön perusasiat ja erilaiset vuorovaikutussuhteet ja tämän lisäksi
luonnon ja yhteiskunnan väliset suhteet. Tulee olla tietoa ympäristönsuojelun
strategioista, käsitteistä, teknologioista ja menetelmistä ja tulee hallita näiden
kaikkien käyttö.

Mitään ehdottomia sääntöjä ei laitoksen kehittämisestä haluttu antaa. Kuitenkin
henkilöstöä tulee kehittää innovatiiviseksi, alansa hallitsevaksi ja taitavaksi,
yhteistyökykyiseksi, joustavaksi ja tehokkaaksi. Organisaatiorakenteen tulee sallia
joustava ja tehokas toiminta, työskentelyolosuhteiden tulee olla kunnossa, rahoi—
tusmekanismien tulee toimia ja yksilöiden kehittämisestä tulee huolehtia. Laitok
sen tulee olla ulospäin yhteistyöhakuinen. — Näistä aineksista varmaan syntyykin
hyvä tutkimuslaitos.

Seppo Mustonen



5

RÄPORTOITUA

LAINEILLA LAATOKAN -1 KANSAINVÄLINEN LAATOKKA
SYMPOSIUM PIETARISSA

Ensimmäinen kansainvälinen L.aatokka—symposium pidettiin 22.—26. 11.1993
Pietarissa. Symposiumin aiheena oli ‘Ecological problems of Lake Ladoga”.
Tilaisuuden järjestämisestä vastasivat Venäjän Tiedeakatemian Limnologinen
Insitituutti (Pietari), Karjalan Tiedekeskus (Petroskoi), Joensuun yliopisto, vesi—
ja ympäristöhallinto, Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitos. Rahoittajina olivat
Venäjän Tiedeakatemia, Suomen Akatemia, ympäristöministeriö, Maj ja Tor
Nesslingin säätiö sekä Joensuun yliopisto.

Tilaisuuden noin 150 osallistujasta noin sata oli venäläisiä, nelisenkymmentä
osanottajaa oli Suomesta ja mukana oli myös osallistujia Ruotsista ja Kanadasta.
Symposiumin aikana pidettiin 40 esitelmää ja esillä oli yli 60 posteria. Puitteet
olivat juhlavat: kokouspaikkana oli the House of Scientists, entinen Romanovien
palatsi Eremitaasin vierellä Nevan rannalla.

Suomalaiset ovat muutamien viime vuosien aikana tehneet venäläisten, em.
pietarilaisen että petroskoilaisen tutkimuslaitoksen kanssa Laatokalla yhteistutki—
muksia. Näihin tutkimuksiin on osallistunut tutkijoita mm. Joensuun yliopistosta,
Jyväskylän yliopistosta ja Mikkelin, Pohjois—Karjalan ja Tampereen vesi— ja
ympäristöpiireistä.

Virtausmittauksia Laatokalla tehtiin Tavy:n toimesta 9931) Voihovan lahden
alueella kolmella suomalaisella virtausmittarilla alkukesän aikana (paikat 4,6 ja 7
kartassa). Mantsinsaaren eteläpuolella Karjalan tutkimuskeskus mittasi kolmella
venäläisellä virtausmittarilla saman jakson aikana virtauksia. Mittarien asennus
tehtiin R!V Ekologilta suomalais—venäläisenä yhteistyönä. Samalla mitattiin
Karjalan Tutkimuskeskuksen huippumodemilla lämpömittarilla (batfish) lämpöti—
laprofiileja erityisesti horisontaalisen lämpörintaman (tliermal bar) alueella
Mantsinsaaren eteläpuolella. Laite pystyy luotaamaan lämpötilaa 0—100 m
syvyydeltä ja välittää tiedot radioteitse laivaan.

Volhovan lahden virtaustiedot on käsitelty Tavy:ssä ja alueelle on lisäksi sovellet
tu Podsetchinen ja Huttulan2 virtaus— ja kiintoaineen kulketumismallia. Lahden
virtaukset riippuvat voimakkaasti tuulista ja jokien tuomien aineiden laimentumi—
nen voidaan alustavasti laskea mallilla samoin kuin aallokon aiheuttama eroosio.
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Laatokan veden laatua on tutkittu ja tehty menetelmävertailuja PKvy:n toimesta
vuosina 1992 ja _9933) Karjalan tiedeakatemian pohjoisten alueitten vesiongel—
main osaston kanssa 1992 tehty kemiallisten menetelmien vertailu osoitti mm.
happi—ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODMfl) sekä raudan tuloksien olevan
samaa tasoa, samoin väritulosten. Sen sijaan fosforimäärityksissä tulokset erosivat
suuresti varsinkin suurissa pitoisuuksissa, ja mangaanimäärityksessä havaittiin
systemaattinen eroavuus. Kaiken kaikkiaan interkalibroinnin merkitystä on
korostettava yhteistutkimuksien perustana.

Elokuussa 1993 viikon tutkimusmatkalla koottiin näytteitä kaikkiaan 23 havainto—
kohteesta Laatokalta, pääosin ulappavesiltä (kartta). Havaintopaikkojen kokonais—
syvyydet vaihtelivat 6 metristä 205 metriin, syvin paikka sijaitsee Valamon
saarten länsipuolella. Näytteenotto tehtiin R/V Ekologilta (Petroskoi) ja R/V
Talanilta (Pietari). Näytteistä määritettiin mm. happi, pH—arvo, säfflcönjohtavuus,

0

SoravaId

Laatokan virtausmittauspaikat kesällä 1993 sekä näytteen
ottopaikat elokuussa 1993.
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kokonaisfosfori ja —typpi, CODMfl, väri, alkali— ja maa—alkalimetallit, alumiini ja
joukko raskasmetalleja. Tutkimuksen perusteella, ja vertaillen venäläisten aineis
toon voidaan Laatokka luokitella mesotrofiseksi, paikoin lievästi eutrofiseksi jär—
veksi. Selvästi likaantuneita alueita todettiin Volhovan lahden edustalla (alu—
miinitehdas yms.) ja Pitkärannan edustalla (sellutehdas) sekä Vuoksen suulla.
Näytteiden metallipitoisuudet olivat yleensä alle määritysmenetelmän alarajan,
poikkeuksena alumiini. Korostetaakoon, että tutkimustuloksista saadaan vain pieni
silmäys Laatokan hetkellisestä tilasta.

Kaiken kaikkiaan Laatokka—symposium antoi mittavan katsauksen Laatokan tutki
muksista ja järven tilasta. Symposiumin esitelmät ja posteresitykset tullaan
julkaisemaan Hydrobiologia — sarjassa erillisjulkaisuna, joka valmistunee vuoden
1995 alkuun mennessä. Osa artikkeleista julkaistaan Joensuun yliopiston jul—
kaisusaijassa. Seuraava symposium on tarkoitus järjestää kolmen vuoden kuluttua.

Venäläis—suomalaiset yhteistutkimukset jatkunevat tulevana vuonna virtaus— ja
vedenlaatuosiltaan mm. Tavy:n ja PKvy:n toimesta. Pietarin Limnologisen
Instituutin 3 D virtausmallia tullaan ensi vuonna käyttämään Volhovan lahden
mallin tarvitsemien reuna—arvojen tuottamiseen sekä myös koko järven virtaus—
kenttien kuvaamiseen. Jatkossa pyritään järven kattavan virtaus— ja vedenlaatu—
mallin kehittämiseen, jotta vesiensuojelutoimia voidaan oikein mitoittaa ja
suunnata järven eri osissa.

Lisätiedot: Timo Huttula, Tavy, puh. (931) 2420 637
Merja Manninen, PKvy, puh. (973) 141 2719
Riitta Niinioja, PKvy, puh. (973) 141 2703

Kirjallisuutta:
Podsetchine, V. & Huttula, T. 1993. Modelling of water flow and sediment transport in Volhov

bay. Käsikirjoitus 25 s. Tavy

2) Fodsetchine, V. & Huttula, T. 1993. Modelling of Sedimentation and Resuspension in L.akes.
Käsikirjoitus, hyväksytty julkaistavaksi julkaisussa ‘Journal of Water Pollution Control, Canada’
39 s.

Niinioja, R., Manninen, M. & Lozovik, P. 1993. The Water quality of Lake Ladoga based on
results ftom August, 1993 and intercalibration results 1992. Manuscript 13 p. Ist International
Symposium of Lake Ladoga, November 22—26 1993, St. Petersburg.



8

KEMIKAALIT POHJOISESSA YMPÄRISTÖSSÄ

Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen biologian laboratoriossa on käynnistynyt
tutkimushanke pohjoisen (boreaalisen) ympäristön eräiden keskeisten ympäristöte—
kijöiden merkityksestä kemikaalien vaikutus— ja ympäristökohtalotutkimuksissa.

Projekti järjesti yhdessä vesi— ja ympäristöhallituksen kemikaalivalvontayksikön
kanssa toukokuussa 1993 Helsingissä kokouksen “International Nordic Symposium
on Chemicals in the Arctic—Boreal Environment”. Kokouksen kustannuksista vas
tasivat Nordiska Ministenådet, vesi— ja ympäristöhallitus sekä Suomen ympäris—
töministeriö. Kokouksessa tutkijoita ja virkamiehiä pohjoisista maista (Skan
dinavian maat, Kanada, USA, entinen Neuvostoliitto) kokoontui miettimään, mitkä
ovat ne pohjoisten alueiden erityisominaisuudet, jotka merkittävästi vaikuttavat
kemikaalien myrkyllisyyteen ja ympäristökohtaloon ja miten ne nykyistä tehok
kaammin voitaisiin ottaa huomioon kemikaaleja koskevassa hallinnollisessa
päätöksenteossa.

Kokouksessa järjestettiin seuraavia teemoja käsittelevät sessiot:

Northem Climate and the Decision Making on Chemicals

The Critical features of the Northem Environment in Respect of Toxicity and the
Environmental Fate of Chemicals

The Effects of Chemicals from the Ecological Point of View

Environmental Modelling

Lisäksi järjestettiin kaksi workshop—tilaisuutta, joissa käsiteltiin kemikaalien
ekotoksikologisten vaikutusten ja riskien arviointia pohjoisissa oloissa, tutkimuk—
sellisia aukkoja sekä mahdollisuuksia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.

Kokouksen kannanotoissa ilmeni selvästi, että pohjoisten alueiden ekotoksikologi—
sia erityisongelmia on tutkittu sangen vähän ja tutkimustarve on huomattava.
Selviä tutkimuksellisia aukkoja ilmeni runsaasti, joista tärkeimmät koskivat
lämpötilan ja haitallisten kemikaalien vaikutusten, leviämisen, hajoamisen ja
kertymisen välisiä vuorovaikutuksia.

Pohjoisten maiden väliseen tutkimusyhteistyöhön ilmeni halukkuutta ja muotoa
yhteistyölle etsitään. Turun yliopiston biologian osaston (prof. Kari Lagerspetzin
tutkimusryhmä) sekä Trondheimin yliopiston ekotoksikologian osaston (prof.
Karl—Erik Zachariassen) kesken on jo käynnistynyt termaalista ekotoksikologiaa
käsittelevä tutkimushanke.

Yllä mainittu vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen projekti “Boreaalisen
ympäristön vaikutus kemikaaleihin” on aloitettu v. 1992 ja sitä on sittemmin
suunnattu kokouksessa esitettyjen painopisteiden mukaan. Projektissa selvitetään
tiettyjen keskeisten ympäristötekijöiden osuutta kemikaalien myrkyllisyys— ja
bioakkumulaatiotutkimuksissa. Näitä ovat esimerkiksi lämpötila, humus, ravinnon
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laatu ja määrä, lajisto, loiset ja taudit. Tällä hetkellä hanke sisältää kaksi osahan—
ketta, jotka kohdistuvat vesiympäristöön 1) Boreaalisen ympäristön luontaisten
stressitekijöiden merkitys kemikaalien toksisuus— ja fate— tutkimuksissa sekä 2)
Boreaalinen ympäristö ja vieraiden aineiden ekologiset vaikutukset.

Projekti on yhteistyöhanke, jossa muina osapuolina ovat Helsingin vesi— ja ympä—
ristöpiiri (luontaisten tautien ja loisten merkitys), Keski—Suomen vesi— ja ympä—
ristöpiiri (kemiallinen analytiikka) sekä Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri (ekologi—
nen vaikutustutkimus). Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos (biologian ja kemian
laboratoriot) vastaa hankkeen ekotoksikologisesta asiantuntemuksesta sekä
kemiallisesta analytiikasta. Hankkeeseen etsitään yhteistyöosapuolia muista
pohjoisista maista.

Lisätietoja: Marja Luotola, vet, puh. 5089 471
Man Walls, Kuvy, puh. 971—16 4616
Sirpa Herve, KSvy, puh. 941—697 251
Kari Ennola, vet, puh. 5089 475
Kirsti Erkomaa, lab, puh. 5089 562
Jukka Järvi, Hevy, puh. 5089 258
Tarja Nakari, vet, puh. 5089 470

Kirjallisuutta:
International Nordic Symposium on Chemicals in the Arctic—Boreal Environment. Programme and
Abstracts. Luotola, M. and Nurmi, E. (Eds.). Marina Congress Center, Helsinki, Finland, May 12—
14, 1993. Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993. ISBN 951—47—7498—1.

Munawar, M. & M. Luotola (Eds.). Chemicals in the Arctic—Boreal Environment. Ecovision World
Monograph Series. S.P.B Academic Publishing, The Netherlands (valmisteilla).

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUN TALOUDELLISET NÄKÖ
KOHDAT PUNTAROITAVINA POHJOISMAISESSA SEMINAARISSA

Pohjoismainen maataloustutkijain yhdistys (NJF) piti syys—lokakuun vaihteessa
1993 seminaarin maatalouden ympäristökysymyksiin liittyvistä taloudellisista
vaikutuksista. Tämä avoin seminaari oli päätöstilaisuus NJF:n jaosto IX:n vuonna
1990 aloittamallc tutkimusohjclmalle. Ohjelman aikana on pidetty kaksi
workshop—seminaaria Tanskassa (1990 ja 1991).

Seminaarissa käsitelty aihepiiri oli laaja, alkaen ympäristöhyödykkeen arvottami—
sesta ja sen metodologiasta ja päätyen ilmastornuutosten vaikutusten arviointiin.
Laajin yksittäinen kokonaisuus seminaarissa muodostui torjunta—aineiden ja
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lannoitteiden käyttöä ohjaavien toimenpiteiden analyyseistä. Lannoitteiden käytön
osalta on analyyscjä tchty Norjassa, Tanskassa ja Suomessa.

Ensimmäinen teema käsitteli ynipäristöhyödykkeen arvottamista. Suomalaisessa
tutkiniuksessa oli käsitelty maaseudun maatalousympäristöä ja sen arvottamista.
Merkittävä haaste asetettiin Contingent Valuation —menetelmän mahdollisuuksille
arvottaa rahamitallisesti yhteiskunnan hyötyä ‘. Yhteiskunnan hyötyfunktion
määritteleminen yksiselitteisesti on mahdotonta, minkä johdosta ympäristö—
hyödykkeeseen kohdistcttujcn toimenpiteiden aiheuttama yhteiskunnallisen hyödyn
muutoksen suuntaa ci voida todeta varmuudella.

Eri pohjoismaissa tehdyt lannoitteiden käyttöä koskevat analyysit noudattivat
perusrakentceltaan yrityksen teoriaan perustuvaa voiton maksimointia, jossa tilan
voittoa optimoitiin asetettujen rajoitteiden puitteissa. Toisen teeman puitteissa
käsitellyt tulokset eivät eri niaidcn välillä olleet suoraan verrattavissa, koska
noijalaisessa tutkimuksessa oli selvitetty lypsykarjatilalle aiheutuvia vaikutuksia
ja suomalaisissa tutkimuksissa 2), oli vcrtailtu viljanviljelyyn kohdistuvia vaiku
tuksia. Toisaalta tanskalainen malli oli vielä kehityksen alla, eikä valmiita tuloksia
ollut. Merkittäviä eroja toimenpiteiden vaikutusten suunnassa ei ollut, mutta
tuotannon ja ravinnehuuhtoutumien estimoimisessa ilmeni eroja. Toimenpiteiden
tehokkuuden arviointiin on suuri merkitys niiden tuotantovaikutusten arvioinnilla,
mikä puolestaan vaikuttaa suoranaisesti tilan tuottoon.

Kolmas teema käsitteli ilniaston muutosta ja sen vaikutuksia maatalouteen ja
ympäristöön. Maatalouden tuotantomahdollisuuksien kannalta voi ilmaston läm—
peneminen olla suotuisa tapahtuma. Edullinen tuotannon kehitys on kuitenkin
mahdollista vain mikäli kosteutta ja ravinteita on riittävästi ja että uusia viljely—
kasveja osataan viljellä4. Toisaalta tuhocläimct ja kasvisairaudet voivat lisääntyä.

Lisätietoja: Asko Miettinen, vet, puh. (90) 4028 31$

Kiijallisuutta: Q
1) Aakkula, J. 1993. Measuring the value of nonmarket commoditics form the viewpoint of
dccision—niaking: the case of the fijinish agricultural countryside environment (FACE). NJf—
seminarium nr. 225. Dc ckonomiska aspcktcrna av miljömässiga hänsyn i Janlbruket — probiem,
effekter och politik. NJF—utredningar/rapporter nr. 89: 7—39. Hc]sinki.

2) Miettinen, A. 1993. Effckter av lantbruks— och miljöpolitiska åtgärdcr på Iantbrukets ekonomi.
NJF—utredningar/rapporter nr. 89: 74—83.

Sumelius, J. 1993. Produktionsfunktioncns form och kväveur]akningen — inverkan på styrme—
delns kostnadseffektivitct. NJf—utrcdningar/rapporter nr. 89: 152—169.

4) Carter, T. R. 1993. Chimatic change and agricultural potential in the nordic region. NJF—
utredningar/rapporter nr. 89: 182—195.
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LIUOTTIMIEN SAASTUTfAMAN MAAN JA POHJAVEDEN KÄSITrE
LYMENETELMÄT

Saastuneiden maa—alueiden selvitys— ja kunnostusprojekti, samoin kuin pohjave—
denottamoiden veden laadun seuranta on osoittanut Suomessa olevan useita
kohteita, joissa liuottimia on päässyt maaperään. Valtaosa niistä on vanhoja
teollisuusalueita ja niiden kaatopaikkoja, mutta liuottimia tavataan myös yhdys—
kuntajätteen kaatopaikoilla, koska vielä 1970—luvulla niille vietiin nykyisin ongel—
majätteeksi luokiteltavia liuotinjätteitä. Teollisuuslaitosten aiheuttamia liuotin—
päästöjä on syntynyt putkisto—, säiliö— ja astiavuodoista sekä säiliöiden yli—
täytöstä. Pääasiassa nämä kohteet Ovat maalaamoiden, konepajOjen, kemian—,
lääke ja maalitehtaiden käsittely— ja varastointialueita. Lisäksi liuottimia on
päässyt maaperään liikennealueilla, erityisesti ratapihoilla ja satamissa.

Liuottimien erilaisten ominaisuuksien vuoksi ne leviävät ympäristöön eri no
peudella, mutta selvästi nopeammin kuin esim. viskoosisemmat öljyt. Ne muuttu
vat tai hajoavat maaperässä lähinnä mikrobien vaikutuksesta. Hajoaminen on
kuitenkin yleensä hidasta ilman ravinteiden ja hapen lisäystä, kestäen maaperässä
kymmeniä vuosia.

Ympäristöön aiheutuvia haittoja voidaan torjua eristämällä saastunut pohjavesi ja
maaperä. Liuottimilla saastuneiden alueiden käsittelyssä eristämistä tulisi kuitenkin
välttää, koska rakenteisiin todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin syntyy
vuotoja, joista erittäin herkkäliikkeiset luottimet kulkeutuvat ympäristöön. Hyd—
raulista eristämistä voidaan kuitenkin usein käyttää, koska samalla saasteet voi
daan johtaa käsittelyyn.

Maaperän sisällä liuotinsaasteita voidaan käsitellä mikrobiologisesti joko aerobi—
sesti tai anaerobisesti. Jälkimmäistä käsittelyä on tehty lähinnä koeluonteisesti
saavuttaen kohtuullisia tuloksia. Aerobisista in—situ menetelmistä, eli maaperän
sisällä tapahtuvasta käsittelystä, on saatu muualla maailmassa hyviä tuloksia. Ne
puoltavat käsittelytekniikan kokeilemista myös Suomen kylmissä olosuhteissa,
koska käsittely on halpaa ja työssä ei tarvita maamassojen siirtoja. Mikrobiologi—
sia, maaperästä kaivettujen maamassojen paikanpäällä tapahtuvasta on—site ja
eril lisellä käsittelyalueella suoritetusta off—site käsittelyä on menestyksekkäästi
käytetty myös Suomessa lähinnä öljyjen hajotukseen auma— ja peltokompos—
toinnissa sekä koeluonteisesti rumpukompostorissa. Biologisilla menetelmillä on
ulkomailla käsitelty hyvin tuloksin myös liuottimilla saastuneita pohjavesiä,
huokoskaasuja sekä maaperää.

Maaperän huokostilaa on saneerattu erilaisilla ilmastusmenetelmillä silloin, kun
saastumisen on aiheuttanut helposti haihtuva liuotin. Ilmastusmenetelmiä on
käytetty paineilma— ja alipainekäsittelyä sekä niiden yhdistelmiä. Maaperän kun—
nostukseen voidaan käyttää myös höyrykäsittelyä. Se on nopea tapa ja soveltuu
myös liuottimille, joiden kiehumispiste on melko korkea. Ilmastusmenetelmiin
tulisi aina yhdistää liuottimien talteenotto.

Pohjaveden käsittelyyn voidaan käyttää useita eri menetelmiä mm. biologisia,
aktiivihiili, ilma— ja höyrystrippausta. Käsittely voidaan suorittaa yhdyskuntien tai
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teollisuuden jätevesipuhdistamoilla. Yleensä, varsinkin vaikeasti käsiteltävillä
luottimilla saastuneen pohjaveden puhdistamiseen on kuitenkin tarkoituksenmu
kaista rakentaa erillinen puhdistamo.

Ekokem Oy:ssä on polttamalla yli 1300 °C lämpötilassa käsitelty liuottimilla
saastuneita pienehköjä maa—alueita. Menetelmä on kuitenkin kallis käsiteltäessä
suuria massamääriä.

Kunnostustekniikan valinta ei ole helppoa, sillä alueilta löytyy usein liuottimien
ohella öljyjä ja muita saasteita. Yleensä havaitut liuottimet vanhoilla saastealueilla
ovat veteen liukenemattomia, koska vesiliukoiset ovat levinneet ympäristöön
pohjaveden mukana. Samoin klooratut liuottimet ovat usein muuttuneet mikrobien
vaikutuksesta toisiksi vähemmän klooratuiksi yhdisteiksi.

Lisätiedot: Jukka—Pekka Auralinna, ttt, puh. 50891
Tapio Strandberg, ttt, puh. 5089435

Kirjallisuutta: Auralinna, J—P. & Strandberg, T. 1993. Liuottimien saastuttaman maa ja
pohjaveden käsittely. Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 521, ISBN 951—47—8225—9,
ISSN 0783—3288 (painossa).

MAAPERÄMALLI ILMASTONMUUTOSTUTMMUKSEN APUNA

Ilmastonmuutoksen kohoavine lämpötiloineen ja kasvavine sadantoineen on
arvioitu muuttavan veden kiertokulkua ja ravinteiden huuhtoumia maaperästä.
Suomalainen ilmakehänmuutosten tutkimusohjelma (SILMU) käyttää vesimäärän
ja veden laadun muutoksien simulointiin matemaattisia malleja. Ilmastonmuu—
toksen lisäksi mallit integroivat valuma—alueeseen kohdistuvien muiden ihmisten
aiheuttamien tekijöiden, kuten laskeuman ja maankäyttömuotojen vaikutukset.
Erästä näistä fysikaalis—kemiallisista malleista, ruotsalaista SOIL—SOILN—mallia
on SILMU—tutkimuksessa tarkoitus käyttää arvioitaessa typpihuuhtouman määrän
muutoksia metsävaluma—alueilta. Jo valmistunut on valuma—alueen vesitasetta
kuvaava SOIL—mallin sovellutus Siuntiossa sijaitsevalle Rudbäckin metsävaluma—
alueelle.

Yksidimensioinen SOIL—malli (Jansson ja Halidin 1980) kuvaa veden ja lämmön
dynamiikkaa kasvillisuuden peittärnässä maapatjassa. Pistemäiseksi kuviteltu
maaprofiili on jaettu enimmillään 22:een maakerrokseen, joissa veden ja lämmön
kulkua kerroksesta toiseen kuvaavat yhtälöt ratkaistaan differenssimenetelmän
avulla. SOILN—mallin sovellutukset ovat aikaisemmin kohdistuneet maatalous—
maille tai nopeakiertoisille energiapajumetsille, joten SILMU—tutkimuksessa
testataan samalla SOIL—SOILN—mallin soveltuvuutta valuma—aluetasoiseen
vesimäärän ja typpihuuhtouman simulointiin metsämaasta.
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Testaus tehtiin kahden erilaisen lähestymistavan avulla. Osa—aluemenetelmässä 19
hehtaarin kokoinen, järeän kuusen ja männyn peittämä Rudbäckin valuma—alue
jaettiin seitsemään maaperältään ja topografialtaan mahdollisimman homogeeni—
seen osa—alueeseen. Kullekin osa—alueelle määritettiin alueen ominaisuuksia
kuvaavat parametrit, joita käytettiin mallisimuloinneissa. Malliin sisällytettiin
epäaito kuvaus pohjavesivirtauksesta osa—alueelta toiselle. Ideana oli, että pohja—
veden ulosvirtaama yhdeltä alueelta on toisen, topografialtaan alempana sijaitse
van alueen sisäänvirtaama.

Toinen testausmenetelmä perustui yhden koko valuma—aluetta keskimääräisesti
kuvaavan maaprofiilin käyttöön. Tällöin simuloinneissa käytetyt parametrit
määritettiin keskimääräisiksi koko alueelle.

Kalibrointivuotena käytettiin vuotta 1991. Mallin testaus tehtiin 26 kuukauden
aineiston pohjalta, jolloin simuloitua valuma—alueelta poistuvan veden määrää
(pinta—ja pohjavesivirtaus yhteensä) verrattiin havaittuun vesimäärään/vuosi.

Koko valuma—aluetta yhtenä profiilina kuvaava simulointimenetelmä tuotti
lähempänä havaittuja arvoja olevia vesimäärän poistumia valuma—alueelta.
Ensimmäisen vuoden osalta ero havaitun ja simuloidun vesimäärän välillä oli <10
%. Toisen vuoden simuloinnissa aliarvio oli noin 20 % valuma—alueelta todelli
suudessa poistuneen veden määrästä. Molemmilla menetelmillä kevään ja syksyn
valuntahuipun ajankohdan ja määrän simulointi ei ollut aivan kohdallaan. Lu
kuunottamatta roudan, lumen vesiawon ja lumen syvyyden arvoja, vesitaseteki—
jöiden taso voitiin simuloida tyydyttävästi. Epätäsmällisyyksistä huolimatta
simulointeja pidettiin riittävän onnistuneina jatkosimulointeja ajatellen.

Ilmastonmuutosajoihin valittiin yhden keskimääräisen profiulin avulla valuma—
aluetta kuvaava menetelmä. Ilmastonmuutosskenaariossa (lämpötilassa lineaarinen
+0,4 C lisäys/10 vuotta, sadannassa lineaarinen 3 ¾ lisäys/10 vuotta) käytettiin
säägeneraattorilla tuotettuja lämpötila— ja sademääräarvoja vuosille 1990—2100.
Ilmastonmuutossimuloinnit osoittivat, etteivät vuorokauden keskimääräiset
valunta—awot, kuin myöskään vuosittaisen valunnan määrä merkittävästi muuttui
si. Sen sijaan päivittäisten valunta—awojen keskihajonta näyttäisi pienenevän.
Suurin muutos nykyiseen ilmastoon verrattuna näkyy kevään valuntahuipun
ajoituksessa. Huippu aikaistuisi keskimäärin 40 vuorokautta.

Lisätietoja: Jaana Roos, vet, puh. 402$ 339

Kirjallisuutta:

Ahonen, 1. & Roos, 1. 1993. Catchment—scale application of one—dimensional hydrological model
to a forested catchment iii southern Finland. Manuscript to Water, Air and Soil Pollution.

Jansson, P—E. & Halidin, 5.: 1980, SOIL water and heat modet. Technicat descrtption, Swedish
Coniferous Project, Tech. Rep. 26, Swed. Univ. Agric. Sci., 81 pp.
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YMPÄifiSTÖNSUOJELU VALTION MATERIAALIHANKINNOISSA

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on pohtinut, miten julkisliallinto voi
omalla toiminnallaan vaikuttaa luonnonvarojen ja ympäristön säästymiseen.
Tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia vähentää materiaalihankintojen haitallisia
ympäristövaikutuksia, nopeuttaa ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa,
välttää ympäristölle haitallisia tuotteita sekä tarkastella käytöstä poistettujen
tuotteiden uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Työryhmä esitti puolisensataa käytännön ehdotusta ympäristön säästämiseksi.
Ehdotukset koskevat erityisesti valtion materiaalihankintoja, mutta lisäksi tuotear—
vioinnin yleistä kehittämistä ja tiedonvälitystä sekä työpaikalla toteutettavia muita
toimenpiteitä ja työtapoja. Selvitys on luonteeltaan esiselvitys, ja monet ehdotuk—
sista vaativat jatkoselvittelyä.

Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys on huomattava. Vuosittain tavaroita
ja palveluksia hankitaan n. 60 mrd markalla, mikä on noin 10 ¾ Suomen brutto
kansantuotteesta. Valtio voi suurhankkijana paitsi vähentää suoranaisesti ympäris—
tökuormitusta myös toimia esimerkkinä sekä vaikuttaa yritysten valintojen kautta
tuotekehitykseen. Viranomaisille on tulossa myös lisää velvoitteita: mm. uusi
jätelaki velvoittaa edistämään vähäjätteistä toimintaa sekä käyttämään kierrätettä—
viä tai kierrätetystä raaka—aineesta valmistettuja tuotteita. Valmisteilla olevassa
valtion hankintoja koskevassa asetuksessa ympäristövaikutukset ovat yksi tuot
teiden arviointiperuste.

Tutkimusmenetelmien kehittäminen tuotteiden ympäristövaikutusten arviointia
varten on kehittynyt nopeasti. Menetelmät ovat kuitenkin vielä puutteellisia
eivätkä sovellu rutiininomaiseen vertailuun. Elinkaarianalyysikään ei tule jatkossa
antamaan yksiselitteisiä vastauksia tuotevalintoihin, joskin se auttaa vertailemaan
eri vaihtoehtoja.

Ympäristöä säästävien tuotteiden tunnistamisessa pohjoismainen ympäristömerkin—
täjärjestelmä on tällä hetkellä keskeisessä asemassa. Tuotteiden yleistä arviointia
esitetäänkin kehitettäväksi etenkin tukemalla ympäristömerkintäjäijestelmän
tuotearviointia ja kriteerien kehitystyötä valtion rahoituksen turvin sekä suosirnalla
ympäristömerkittyjä tuotteita valtion hankinnoissa. Tämä johtaa ympäristöä
vähemmän kuormittavien tuotteiden valikoiman kasvuun. Kauppa— ja teollisuus—
ministeriö tutkimus— ja rahoitusorganisaatioineen (VTT, TEKES) olisi keskeinen
taho elinkaarimenetelmän kehittämisessä sekä elinkaariarviointiin perustuvan
tuotekehitystyön rahoittajana. Olemassaolevien tilastoaineistojen käyttö— ja
kehittämismahdollisuudet elinkaaritutkimuksille soveltuviksi tulisi tutkia yhteis
työssä tiedon tuottajien, soveltajien ja lopullisten käyttäjien kesken. Myös ympä—
ristöministeriöllä, korkeakouluilla ja muilla tutkimuslaitoksilla olisi oma roolinsa
ympäristömerkintäjäijestelmää täydentävien vertailevien tutkimusten rahoittajina
ja suorittajina.

Työryhmä ehdottaa, että Valtion hankintakeskus tekisi Suomen Standardisoimis—
liitolle ehdotuksia tuoteryhmistä, joille olisi syytä valmistella merkintävaatimukset.
Tuotteiden käyttövaiheen arvioinnissaja tuotetestausten koordinoinnissa hankinta—
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keskuksella oljsi keskeinen asema. Selvitettäväksi esitetään ympäristövaikutuksia
koskevan tiedon välityksen järjestäminen maassamme. Luontevasti tämä kuuluisi
kauppa— ja teollisuusministeriön sekä ympäristöministeriön toimialoille.

Lisäksi on ehdotuksia niistä toimenpiteistä ja työtavoista, joihin työpaikalla
voidaan jo tämänhetkisen tietämyksen perusteella ryhtyä. Työn ympäristövaiku—
tukset muodostuvat tavaroiden hankinnan, käytön ja hylkäyksen lisäksi mm.
lämmitysenergian ja sähkön kulutuksesta sekä matkoista. Esimerkiksi jätteiden ja
ongelmajätteiden keräily olisi saatava nykyajan vaatimusten tasolle. Ehdotuksen
mukaisesti esim. rakennushallinto voisi toimia tässä konsultoivana ja mahdollisesti
koordinoivana tahona. Tuotteiden ohjaamista uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
tulisi edistää. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että kauppa— ja teollisuuministe—
riö toteuttaisi julkishallinnon käyttöön soveltuvan kierrätyspörssin.

Ympäristöhallinnon tulisi yhteistyössä muiden viranomaisten ja kansalaisjäijestö—
jen kanssa tuottaa valistus— ja opastusaineistoa, joka ohjaa ympäristöä säästävää
toimintaa työpaikalla. Julkishallinnon työpaikoille ehdotetaan laadittavaksiksi
ympäristöohjelmia, joiden seuraamiseksi laaditaan ja otetaan käyttöön myös
työpaikan ympäristötilinpito.

Useat työryhmän esittämistä ehdotuksista vaativat toteutuakseen lisävalmisteluja
ja toteutuksen koordinointia ja seurantaa. Tällaisia ovat mm. tuotteiden ympäristö—
vaikutuksia koskevan tiedonvälityksen parantaminen sekä ympäristövaikutuksia
koskevan asiantuntemuksen lisääminen julkishallinnon hankintayksiköissä, sekä
tuotteen kustannusvaikutukset. Tuotteiden hankintahinta, käyttökustannukset ja
kokonaiskustannukset ovat valtiolla olennaisia tuotteiden valintaperusteita.

Työryhmä ei ole pyrkinyt antamaan sitovia ohjeita, vaan ehdotuksia ja esimerkke
jä suositeltavista toimista. Ehdotuksen mukaan ministeriöiden tulisi edistää ja
seurata omalla hallinnonalallaan ympäristöä säästävien tuotteiden hankkimista ja
käyttöä. Suomen Kuntaliitto toimisi vastaavasti kunnallishallinnossa.

Ympäristöministeriö on toiminut esimerkki— ja kokeiluvirastona, jota toimintaa
ehdotetaan jatkettavaksi. Samalla esitetään selvitettäväksi ja seurattavaksi ministe—
riöön hankittavien tuotteiden hintoja ja kustannusvaikutuksia.

Useissa ehdotuksissa on esitetty tehtäviä joidenkin hallinnonalojen tehtäviksi. Eri
hallinnonalojen roolit selvinnevät paremmin tulevien jatkotoimien yhteydessä.
Tässä yhteydessä voidaan myös pohtia, millaisia ohjeita ympäristöä säästävien
tuotteiden hankinnasta voitaisiin antaa.

Lisätietoja: Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254
Pentti K. Väisänen, ympäristöministeriö, puh. 1991 382

Kirjallisuutta
Valtion materiaalihankinnatja ympäristö. Helsinki. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto.
Työtyhmän mietintö 1/1993. 98 s. (Osa 1: Mietintö, Osa II: Ari Nissisen selvitys).
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PAKKAUSTEN PERUSVAATIMUKSET POHJOISMAISESSAYMPÄRIS
TÖMERKINNÄSSÄ

Suomalainen työryhmä on pohdiskellut pakkauksille asetettavia ympäristömerkin—
täkriteerejä. Valmistunut asiakiija (1) esittää ne perusvaatimukset, joita sovelletaan
eri tuoteryhmien ympäristömerkintävaatimuksia laadittaessa. Nämä ohjekriteerit on
syyskuussa vahvistettu pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Perus—
tavoitteena on ympäristöä vähän kuormittava valmistus, vähäinen jätteenmuodos—
tus sekä pakkausjätteen hyötykäyttö.

Pakkauksen käsite sisältää kuluttajille näkyvimmän osan eli myyntipakkauksen
lisäksi ryhmäpakkauksen sekä kuljetuspakkauksen, kuormalavoja lukuunottamatta.
Pakkaus ei erikseen voi saada ympäristömerkkiä, vaan pakkausvaatimukset
sisältyvät osana hyödykeryhmän ympäristömerkintävaatimuksiin.

Dokumentin valmistelutyönä tehtiin laaja pakkausmateriaalien ympäristövaikutus—
selvitys, jossa kartoitettiin kuuden muovilaadun, seitsemän paperi— ja kartonkilaa—
dun sekä lasin ympäristövaikutuksia elinkaarianalyysinä. Selvityksen tiivistelmä
on julkaistu viitteessä (2). Eri materiaalien valmistusvaiheen päästösummien
perusteella oli vaikeaa löytää selviä, kaikille materiaaleille yhteisiä perusteita
ympäristömerkintäkriteerien pohjaksi. Sitävastoin pääteltiin, että eri materiaalien
ympäristövaikutukset eroavat merkittävästi jätehuoltovaiheessa.

Suoritetun selvitystyön tuloksena on päädytty kahteen pääparametriin, joiden
katsotaan heijastavan elinkaaren aikaisi vaikutuksia:
— pakkauksen paino/hyöty—luku, jonka alhainen arvo vähentää yleensä valmistus—
ja kuljetusvaiheen päästöjä sekä vähentää syntyviä jätemääriä; sekä
— käytetyn pakkauksen kokonaishyötykäyttöaste.
Lisäksi on vaatimuksia mm. raskasmetallipitoisuuksista. Pemsvaatimuksia voidaan
myöhemmin täydentää ja kehittää ottamaan tarkemmin huomioon koko etinkaaren
aikaiset vaikutukset, kun tietämys näistä ja vaikutusten vertailtavuudesta kasvaa.

Paino/hyöty—luku ja hyötykäyttöaste lasketaan pakkausjäijestelmän kaikkien
pakkaustyyppien perusteella. Hyötykäyttöasteeseen lasketaan materiaalin uudel—
leenkäyttö ja kierrätys, energiahyötykäyttö erillispolttona sekä pakkauksen
uusiomateriaalipitoisuus. Nämä otetaan mukaan samanarvoisina. Energiahyötykäy—
töksi ei hyväksytä polttoa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen kanssa, vaan
vaaditaan todistetta pakkausfraktion erillispoltosta esim. voimalaitoksissa.
Jätteiden hyötykäytön asteina sovelletaan Pohjoismaiden keskimääräistä materiaa—
likohtaisia kierrätysasteita, ellei hakija voi osoittaa korkeampia hyötykäyttöasteita
esim. energiahyötykäytön perusteella.

Eri tuoteryhmissä tehtävien markkinaselvitysten perusteella määritellään vaati
mukset pakkauksen paino/hyöty—luvun ylärajaksi sekä kokonaishyötykäyttöasteen
alarajaksi. Tapauskohtaisesti voidaan päättää, että tuoteryhmän ympäristömerkin—
tävaatimuksiin ei sisällytetä pakkausvaatimuksia, esim. milloin pakkauksen
ympäristövaikutus on mitätön verrattuna pakatun tuotteen ympäristövaikutuksiin,
kuten kotitalouskoneiden kohdalla. Asiakirjassa (1) on liitteenä esimerkki pak—
kausvaatimusten soveltamisesta tekstiilien pesuaineisiin.
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Perusvaatimukset ovat voimassa kolme vuotta. Kriteerejä uusittaessa otetaan
huomioon CEN 261—standardointikomiteassa laadinnan alla olevat ympäristöstan—
dardit, jotka koskevat mm. pakkausmerkintöjä ja elinkaarianalyysejä.

Lisätietoja: Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254
Suomen Standardisoimisliitto, ympäristömerkintäosasto, puh. 149 9331

Kiij allisuutta
1. SFS. 1993. Pohjoismainen ympäristömerkintä. Pemsvaatimukset eri tuoteryhmien pakkausvaati—
musten ]aadintaa varten. 1993—09—06. 19 s.

2. SFS & Ekono Ympäristötekniikka. 1992. Pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset — Tiivistel—
mä. Marraskuu 1992. YT—14655Q. 24 s.

ROUTATILASTOJA TALVILTA 1971/72 - 1989/90

Miten syvälle routa tunkeutuu ja kuinka pitkään maa on roudassa ovat tärkeitä
kysymyksiä maataloudessa, metsänhoidossa ja rakentamisessa. Routa lisää
rakentamiskustannuksia, koska putket ja perustukset on kaivettava routarajan
alapuolelle. Metsätöissä routaa voidaan hyödyntääkin; roudan kantaessa päästään
raskaalla kalustolla tiettömillekin alueille. Hydrologiselta kannalta katsottuna routa
estää veden irneytymisen maaperään, jolloin pohjaveden muodostuminen lakkaa.
Pohjavesivarastot pienenevät siihen asti kunnes saavat taas täydennystä kevään
sulamisvesistä.

Routaolot ovat hyvin erilaiset eri puolilla Suomea ja ne vaihtelevat suuresti eri
vuosina. Roudan syvyyteen vaikuttavat eniten talven pakkaset ja lumipeitteen
paksuus sekä lumen tulon ajankohta suhteessa pakkasten alkamisajankohtaan.

Itä—Suomessa roudan syvyys jää usein alle 20 cm, koska lumi tulee aikaisin ja
lumipeite on paksu. Lounais—Suomessa lumipeite tulee myöhään ja jää ohueksi,
joten maa on altis roudalle. Routa tunkeutuu siellä keskimäärin 40 cm syvyyteen.
Pohjois—Suomessa routa tunkeutuu syvälle paksusta lumipeitteestä huolimatta.
Inarin ja Utsjocn hiekkamailla mitataan usein lähes 1,5 rn roudansyvyyksiä.

Samanlaisissa sääoloissa routa tunkeutuu karkeassa maalajissa syvemmälle kuin
hienossa. Hieno maalaji (esim. savi) on kuitenkin usein märkää, joka taas edistää
routimista; roudan haitallisia vaikutuksia. Puuston vaikutus roudan syvyyteen
riippuu sen tiheydestä. Tiheä havumetsä estää lumen tulon maahan ja näin ollen
altistaa maata roudalle aukean paikan tilanteeseen verrattuna. Harvan metsän
vaikutus on päinvastainen. Rungot kasauttavat lumipeitteen paksummaksi kuin
aukealla ja routaakin muodostuu vähemmän.



18

Kuva 1. Pysyvän roudan .Jkaminen ja päättyminen keskimäärin talvina
1971/72 — 1989/90.

Hydrologian toimisto on seurannut roudan syvyyttä jo 1950—luvulta lähtien.
Nykyisin on toiminnassa 41 asemaa, joista suurin osa perustettiin 1970—luvun
alkuvuosina. Roudan syvyyttä ja lumen paksuutta mitataan aukealla, metsässä ja
suolla. Havaintojen pohjalta on laadittu tilastojulkaisu’, joka sisältää valtakunnal—
lisia kartakkeita mm. roudan tulo— ja liäviämisajoista (kuva 1) sekä routa—asema—
kohtaisia tilastoja mm. roudan maksimisyvyyksistä ja niiden toistuvuuksista.

Lisätietoja: Leena Huttunen, hyt puh. 73144186
Jouko Soveri, hyt puh. 73144189

Kirjallisuutta

‘Huttunen, L. & Soveri, J. 1993. Luonnontilaisen roudan alueellinen ja ajal—
unen vaihtelu Suomessa. Vesi—ja ympäristöhallinnon julkaisuja —sarja A 139.
ISBN 95 1—47—7280—6, ISSN 0786—9592.

Huttunen, L., Soveri, J., Solantie, R. 1993. Routaolot luonnollisen lumi—
peitteen alla ovat oikukkaat. Rakennustekniikka 2:28—30.ISSN 0033—913X.
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ALUEELLINEN HYDROLOGINEN REMSTERI - VYPREK

Vuoden 1993 aikana vesi— ja ympäristöpiireille on valmistunut uusi tietojärjestel—
mä alueellisten hydrologisten havaintojen käsittelyyn. Vastaavan valtakunnallisen
HYTREK—järjestelmän läheinen sukulainen sai kasteessa nimen VYPREK.
Tavoite onkin, että molemmat järjestelmät säilyttävät jatkossa samat, ympäristö—
tietohallinnon edellyttämät muodot.

VYPREKin syntyyn on monia hyviä syitä. Useimpiin vesi— ja ympäristöpiireihin
on vuosikymmenien myötä kertynyt laaja aineisto omia tai alueellisten organisaa
tioiden tuottamia vedenkorkeus— ja virtaamahavaintoja. Nämä tiedot muodostavat
merkittävän lähteen, jonka arvo jatkuvasti kasvaa. On kuitenkin ilmeinen riski,
että suuri osa tiedoista hautautuu mappien kätköihin, jos niitä ei saada käyttökel—
poiseen muotoon. Toinen näkökohta on se, että kun miltei kaikki tulevaisuudessa
tuotettava aineisto on tarkoitus tallentaa, tietoisuus tästä “nostaa rimaa” ja havain
tojen laatuvaatimukset kasvavat. Kolmas tärkeä seikka on vesivarojen hallintaan
tarkoitettujen tietojäijestelmien kehittyminen: sekä valtakunnalliset ja alueelliset
kenttämittaukset että matemaattiset vesistömallit muodostavat yhä tiiviimmän
kokonaisuuden, joka tarjoaa uuden mahdollisuuden mm. alueellisiin vesivaroja
koskeviin arvioihin. VYPREK liittää sopivasti alueelliset mittaustulokset tähän
kokonaisuuteen.

VYPREK on toteutettu INGRES—tiedonhallintaohjelmistolla ja se toimii tallen—
nus—, selaus—, haku— ja tulostusohjelmistona. Ohjelmisto on piirien omilla
koneilla. Tarkoituksenmukaisten kuvien tulostusmahdollisuuteen kiinnitetään
erityistä huomiota. Ainakin alkuvaiheessa käsitellään ainoastaan vedenkorkeus— ja
virtaamatietoja. Tarve muiden hydrologisten mittausten mukaanottoon lienee hyvin
vähäinen. Kukin piiri kartuttaa rekisteriä omien mahdollisuuksiensa sekä intres—
siensä mukaan. Työnjako on se, että piirit arvioivat ja tallentavat aineiston ja VYL
vastaa järjestelmän kehittämisestä — luonnollisesti tiiviissä yhteistyössä piirien
kanssa.

VYPREK on hydrologinen rerkisteri, mutta on syytä nähdä myös kytkennät
laajempaan kokonaisuuteen. Lähivuosina pyritään kehittämään alueellisia vesien
ja ympäristön tilan arvioita, ja tässä työssä VYPREKi1Iä on toivottavasti oma
roolinsa. Yksi tavoite on kalliiden kenttämittausten välttäminen niissä tapauksissa,
joissa hyvällä tiedonhallinnalla pystytään tuottamaan vesivaroista riittävän tarkkoja
arvioita.

Lisätiedot: Seppo Aitamurto, hyt, puh. 1929 553
Markku Puupponen, hyt, puh. 1929 557

Kirjallisuutta:

Aitamurto, S. 1993. VYPREK—käyttöohje. Versio 1.0. Hydrologian toimisto 25.08.1993
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LASERILLAKO JÄTEVETTÄ PUHTAAKSI?

Tiedotusvälineissä on tämän vuoden aikana muutamaan otteeseen näkynyt uutisia
laserin mahdollisuuksista järvien kunnostuksessa ja jäteveden käsittelyssä. Asiaa
on käsitelty jopa TV1:n pääuutislähetyksessä. Asian puolestapuhujien aktiivi
suuden seurauksena ympäristöministeriö toivoi tutkimuksen tekoa laserin käytöstä
jäteveden ammoniumtypen poistossa. Ympäristöministeriön rahoituksen turvin
tehtiinkin Suomenojan tutkimusasemalla lyhyt koesaija. Tutkimuksessa
säteilytettiin aktiivilieteprosessissa käsiteltyä jätevettä kahdella helium—neon—
laserilla, joiden yhteenlaskettu säteilyteho oli 15 mW. Säteilytysaika vaihteli
puolesta tunnista seitsemään vuorokauteen.

Tutkimustulosten perusteella laserilla säteilytetyn jäteveden ammoniumtyppi—
pitoisuus ei muuttunut kontrollinäytteeseen verrattuna. Mitkään nykyiset yleisesti
hyväksytyt kemian tiedot eivät olisi kyenneet selittämään muunlaista havaintoa.

E
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E

Koenumero
Laserilla säteilytetyn jäteveden ammoniumtyppipitoisuus eri koejaksoilla. Jaksot 1 — 7
edustavat lyhyitä säteilytyksiä, jaksot 8a—8e muodostavat viikon mittaisen jakson, jonka
aikana näytteitä otettiin päivittäin viikonloppua lukuunottamatta.

Tuloksista on laadittu kaksi raporttia: toinen on laadittu teknillisessä
tutkimustoimistossa, josta se on saatavilla. Toisen on laatinut laser—laitteiston
puolestapuhuja tekn. tri. Jaakko Kajamaa, jolta raporttia voi pyytää. Raporttien
sisältämät johtopäätökset ovat, kuten arvata saattaa, ristiriidassa keskenään.

Lisätiedot: Matti Valve, ttt, puh. 4028 253
Jaakko Kajamaa, Kajamaa Engineering, puh. 4771 294

Kiijallisuutta:

Valve, M. 1993. Pientehoisen laserin vaikutus jäteveden ammoniumtypen pitoisuuteen.
Käsikirjoitus. Helsinki. 7 s.
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Kajamaa, J. 1993. Fysikaalinen menetelmä jäteveden ammoniakin vähentämiseksi.
Yhteenvetoraportti. Helsinki. 17 s.
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TULOSSA

KALLIOPOHJAVEDEN MATEMAATHNEN MALLINNUS

Leppävirran taajaman läheisyydestä puuttuvat Suomen tavallisimmat pohjavesi—
muodostumat eli harjut ja Salpausselät. Tästä johtuen Leppävirran kunta lähti
etsimään pohjavettä kalliosta.

Kallioperän pohjavesivarastot riippuvat kivilajin huokoisuudesta ja kallion
rikkonaisuudesta. Huokoisia kerroskivilajeja tavataan Suomessa lähinnä Porin—
Säkylän alueella Satakunnassa. Maamme muut kivilajit ovat käytännössä vesitii—
viitä, joten Suomen kallioperässä olevan pohjaveden määrä riippuu yksinomaan
kallion rikkonaisuudesta. Huomattavimmat kalliopohjavesivarastot ovat suurissa
ruhjevyöhykkeissä.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on selvittänyt Leppävirran ruhjeiden ja kal—
liokaivojen paikat matalalentokarttojenja mittaustulosten, lähinnä räjäytysseismis—
ten ja maatutkamittausten, perusteella. Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri sekä
Leppävirran kunta ovat hoitaneet koepumppaukset ja veden laadun tutkimukset.

Pohjaveden virtauksen mallinnus on osoittautunut tärkeäksi apuvälineeksi, kun
vedenhankintaa suunnitellaan perusteellisesti. Tällaisissa suunnittelutehtävissä
tarkastellaan esimerkiksi pumppauksen vaikutusta pohjavedenpinnan korkeuteen,
virtauksen muutoksiin ym. siitä aiheutuviin ympäristön muutoksiin. Malleilla on
myös sovellutusmahdollisuuksia pohjaveden suojelun yhteydessä tehtävissä
tutkimuksissa.

Tutkimuksessa esitellään pohjaveden virtauksen ja mallinnuksen periaatteita sekä
kytketään teoriaa käytäntöön tekemällä Leppävinan Pohjukansalon tutkimuskoh—
teen kalliopohjaveden virtauksesta tietokoneolijelman avulla matemaattinen malli.

Vesi— ja ympäristöhallituksen teknilliseen tutkimustoimistoon hankitulla MOD—
fLOW—mallilla tehdään kaksivaiheinen ns. teleskooppimallinnus. Ensimmäisessä
vaiheessa mallinnetaan n. 80 km2 alue, joka on rajattu järvien ja valuma—alueiden
vedenjakajien avulla. Ensimmäisen mallin avulla tuodaan reunaehdot lähemmäs
Pohjukansalon tutkimuskohdetta, josta tehtävä tarkempi malli kattaa n. 8 km2.

Mallin avulla pyritään arvioimaan kallioporakaivon antoisuutta sekä pumpattavan
kalliopohjaveden laatua mahdollisesti heikentävien ainesten vaikutusta eri pump—
paustehoilla.
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Vesitiiviissä kivilajissa vesi virtaa vain raoissa, jolloin kalliopohjaveden virtausta
kuvaisi parhaiten rakomalli, johon tarvitaan tarkat tiedot rakoverkon geometriasta.
Koska lähtötietoja ei ole tarpeeksi rakomallin tekemiseen, on mallintamiseen
valittu ohjelma, joka perustuu jatkuvan huokoisen väliaineen konseptiin. Tutki
muksessa arvioidaankin myös kyseisen mallin soveltuvuutta kalliopohjaveden
mallinnukseen.

Lisätiedot: Sirkku Tuominen, ttt, puh. 402$ 249
Esa Rönkä, ttt, puh. 4028 252

Kiijallisuutta
Anderson, M.P. & Woessner, W.W. 1992, Applied groundwater modeling: simulation of flow and
advective transport. San Diego, Academic Press. 381 s.
Nimi, II. 1977. Kallioperässä oleva pohjavesi, Rakennusgeologinen yhdistys r.y.:n julkaisuja vol
11, n:o 84
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KLOORIFENOLIANALYTIIKAN KEHITTÄMINEN MINTEILLE MAA-
JA LIETENÄYTTEILLE

Vesi— ja ympäristöhallituksen maa— ja jätelaboratoriossa on Ympäristöministeriön
rahoittamana kehitetty menetelmää kloorifenolien analysoimiseksi kiinteistä liete—
ja maanäytteistä. Kloorifenoleja esiintyy Suomessa runsaasti saha—alueiden
maaperässä, jossa niitä on aikaisemmin käytetty suuria määriä puutavaran sinisty—
misenestoon. Kloorifenolit ovat ongelmana nimenomaan maissa, joissa on paljon
sahateollisuutta.

Maankäyttötarpeiden muuttuessa vanhoja saha—alueita on alettu tutkia ja kunnos—
taa asutuskäyttöön ja siitä syystä tarvitaan hyvää ja luotettavaa analytiikkaa.
VYH:ssa on meneillään EU:n rahoittama projekti The Development of Compos—
ting Systems for Xenobiotic Waste Treatment and for the Bioremediation of
Contaminated land’, jossa on tarkoitus selvittää kloorifenoleilla saastuneen maan
biologista puhdistusta.

Ensimmäisessä vaiheessa on sisäänajettu analysointimenetelmää standardiaineille.
Alkuun kymmenestä tunnetusta kloorifenolista on sekä yksittäin että seoksena
valmistettu johdannainen asetyloimalla etikkahappoanhydridillä. Asetyloituneet
yhdisteet on uutettu n—heksaaniin ja analysoitu kaasukromatografilla. Tämän
vuoden aikana on kloorifenolimalliaineiden määrää lisätty 16:een ja sisäänajettu
kuusi kloorianisolia. Nämä yhdisteet on lisätty EU—projektin tarvitsemina.
Tarkoituksena on vielä ottaa mukaan joitakin klooriveratroleja ja —guajakoleja.
Klooratut anisolit, veratrolit ja guajakolit ovat sinistymänestoon käytetystä KY—
5—kloorifenoliseoksesta mahdollisesti syntyviä, haitallisia muuntumistuotteita.



23

Niiden biologinen hajoavuus on kloorifenoleja huonompaa ja rasvaliukoisempina
ne ovat helpommin biokertyviä.

Toisessa vaiheessa on vertailtu eri uuttomenetelmiä kiinteille näytteille. Tarkoi
tuksena on löytää menetelmä, joka tehokkaimmin ja kattavimmin uuttaa kloori—
fenolit erilaisista maatyypeistä. Kloorifenolien, kuten monien muidenkin yhdistei—
den kanssa, esikäsittelyssä on ongelmana sen varmistaminen, että kaikki tutkittava
aines on irronnut maasta. Näytteenä on alkuvaiheessa ollut puhdas kloorifenoleilla
saastunutta maata simuloiva seos, johon on lisätty eri pitoisuuksia sisältäviä
standardiseoksia. Uuttomenetelminä on kokeiltu neljää yleisimmin kaupallisessa
käytössä olevaa analysointimenetelmää ja myös muutamaa kirjallisuuden perus
teella hyväksi havaittua menetelmää.

Kiinteiden näytteiden analytiikka on vielä varsin kehittymätöntä eikä varsinkaan
orgaanisten yhdisteiden eristämismenetelmien tehokkuudesta ole kovin paljoa
kokemusta. Tämän vuoksi on tarkoituksena tehdä lyhyt kiijallisuuskatsaus kloori—
fenohen analytiikan kruttisimmasta vaiheesta eli esikasittelysta Suunnitteilla on
osallistua kansainvälisen standardisointijärjestön ISOffC190 Soil quality alakomi—
teassa SC3 tehtävään kloorifenolien analytiikan kehittämishankkeeseen yhdessä
VYL:n tutkjmuslaboratorion kanssa.

Lisätietoja: Kirsti Kalevi, ttt, puh. 5089 436
Minna Laine, ttt, puh. 5089 439

NORDTEST-PROJEKT: BESTÄMMNG AV PERMEABILITET HOS
RESTPRODUKTER OCH JORD, IN SITU OCH Å LABORATORIUM

Vatten— och miljöstyrelsen och Statens geotekniska institut (SGI) i Sverige har
blivit beviljade projektmedel för att utforma en eller fiera försöksprocedurer för
definiering av restprodukters och tätskikts permeabilitetsbestämningar. Penneabi—
litet, eller rättare sagt, hydraulisk konduktivitet beskriver hur genomsläppligt ett
material är för vatten. Permeabiliteten är en viktig parameter för att bedöma
lakegenskaperna, frostkänsligheten och dräneringsegenskapema hos en restprodukt
eller en förorenad jord.

De utmstningar som används vid traditionella geotekniska tillämpningar, som vid
dammbyggnad, är inte användbara för material mcd låg permeabilitet. Det senare
gäller framfärallt självhärdande restprodukter. Merparten av försöken utförs i
triaxialcell. VMS och SGI har i viss mån avvikande apparatur. Försökstypen
används framförallt för finkorniga, kohesionära och stabiliserade material. Ett
allsidigt celltryck kan anbringas cellen. Celltrycket väljs med hänsyn till mate—
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rialet, men får aldrig vara högre än 200 kPa. SGI utför försöken mcd restproduk—
ter och VMS permeabilitetsbestämningarna på jord. För att undersöka dc olika
apparaturernas inverkan på resultaten utförs parallella försök på en tät svensk
morän såväl i Finland som i Sverige.

1 försöken undersöks olika försöksproccdurers inverkan på materialet och således
på dess permeabilitet. De viktigaste faktorema som inverkar på permeabiliteten är
vattenmättningstid, gradient och försökstid. Vattenmättningstiden är framför alit
viktig hos permeabilitetsbestämningarna för restprodukter och för förbättrad jord,
dvs jord mcd tillsatsämnen som t.ex. bentonit. Gradientcn vid vattenmättnig bör
hållas möjligen låg för att förhindra inre erosion. Efter vattenmättningcn höjs
gradienten till önskat värde, varefter permeabiliteten höjs. Försöken visar tydligt
att en för hög gradient orsakar inre erosion även efter vattenmättningen.

Övrig permeabilitetsutrustning som används för permeabilitetsbestämningar i
laboratorium är rörpermeametern samt en cylindrisk cdl mcd varierande diameter
i vilken man kan bestämma permeabiliteten från ostörda prover. Rörpermeametem
utgörs av en cylinder mcd stela väggar. Utrustningcn används i första hand för
grovkornig jord. Provet packas direkt i cellen och normalt till 90 % packnings—
grad. 1 den cylidriska cellen tas ostörda prover tas för att bestämma materialets
egenskaper. Provet tas i en tub, som kan användas som provcell för att minimera
störningen. 1 dessa fail kommer diametern att variera pga störningseffekter vid
provtagningen. Utrymmet mellan prov och cellens vägg tätas mcd ett tätande
material, cx bitumen eller silikongumnii. Provets diameter kan vara upp till 200
mm och höjden 30 — 300 mm.

För in situ försöken har SGI tagit fram en ny sorts enkelringsinfiltrometer för
bcstämning av permeabiliteten hos tätskikt av packad morän (ävcn mcd tilisat—
sämnen) och andra material som är känsiiga för störning vid installation av
rnätutrustning. Utmstningcn består av en cylinder (infiltrometerring) mcd stela
väggar försedd mcd tätt lock och stigrör. Ringen anbringas på tätskiktet och
belastas, men slås ej ned som är vanligt vid prov i finkorniga material typ lera.

Infiltrometerringen omges av en ytterring. Mellan dc båda ringarna fylis bentonit
(som tätning mot alla begränsningsytor) och ballastmaterial. Även fyllningen
belastas så att bentonitens svälltryck kan utnyttjas. Vattcn fylis i infiitrome—
terringen och upp i stigröret. Luft evakueras vid vattenpåfyllning genom särskilda
luftningsvcntiler.

Utmstningen har använts för fältbestämning av permeabilitet främst hos hårda
tätskikt. Vilken utvärderingsmetod som bör användas mcd hänsyn till den halvs—
färiska strömningsbild som uppkommcr i försöket är dock inte klarlagd. Det
underlag som framtagits genom dcssa försök avses utvärderas och en till ström—
ningsbilden anpassad beräkningsmetod skall tas fram mcd hjälp av numcriska
beräkningsmodeller. Vidare skall jämförclser göras mcd fältbestämningar av
permeabiliteten mcd en konventioneli ringinfiltromcter och mcd hjälp av lysimet—
rar som byggts in under ett tätskikt. Lysimeterförsöken och fältbestämning mcd
konventioncll permeameter har ännu inte blivit utförda, av vilkcn orsak en
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rekommendation för enkelringspermeameterbestämningarna i detta skede inte kan
ges.

En mellanrapport till NORDTEST bör ges till siutet av 1993, varefter NORD—
TEST beslutar om fortsatt finansiering. 1 mellanrapporten kommer en samman—
ställning av de utförda försöken att redovisas. Möjiiga rekommendationer för de
olika permeabilitetsbestämnigama kommer att ges i samband med siutrapporten.
Planerad tidpunkt för siutrapporten är 30.6.1994.

Tillägsuppgifter: Markus Sjöholm, ttt, tel. 90—5089 432
Pär Elander, SGI, tel. +46—13—115100
Peter Carlsten, SGI, tel. +46—13—115100

PERINNEBIOTOOPPIEN INVENTOINTI JA HOITO

Suomen vanhan maatalouden perustana oli niittotalous, jonka tuloksena maassam
me oli vielä 1880-luvulla noin 1,6 miljoonaa hehtaaria niittymaata. Pysyvän
peltoalan määrä oli tuolloin puolta pienempi. Sen jälkeinen maatalouden koneel
listuminen, kemikalisoituminen ja intensiivistyminen ovat muuttaneet suhdeluvut
tyystin toisiksi. Nykyiset kokonaisalat ovat maatilarekisterin mukaan noin 2,4
miljoonaa hehtaaria peltoa ja noin 123 000 hehtaaria luonnonniittyjä ja laitumia.
Näistäkin monet ovat olleet aiemmin peltoina. Niityistä perinteisessä, jatkuvassa
käytössä, on varsin pieni osa. Muutoksen voimakkuutta luonnon monimuotoisuu
den vähenemisen kannalta ilmentää mm. se, että uhanalaisista lajeistamme lähes
viidesosa (yli 300 lajia) on perinnebiotooppien eliöitä, erityisesti hyönteisiä ja
putkilokasvej a.

Perinnebiotooppien inventointi käynnistyi 1992 vesi- ja ympäristöhallituksessa
valtakunnallisena, viisivuotisena projektina, ympäristöministeriön toimeksiannosta
ja rahoituksella (ks.Tiedonvirta 3/1992). Projektin tavoitteena on selvittää perinne
biotooppien esiintyminen, tila, suojeluarvot ja suojelun tavoitteet Suomessa.
Inventoinneissa pyritään löytämään biologisesti monimuotoisimmat ja toisaalta
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaimmat perinnemaisemat, joihin
valtio jatkossa kohdistaisi erityistä hoitotukea. (Perinteistä suojeluohjelmaa ei
pyritä kokoamaan). Lisäksi tavoitteena on käynnistää erityyppisiä hoitokokeiluja
sekä seurantatutkimuksia eri hoitomenetelmien vaikutusten selvittämiseksi.
Samalla pyritään kehittämään hoito- ja seurantamenetelmiä ja laatimaan näistä
ohjeet (ensimmäiset versiot julkaistaneen 1994).
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PERINNEMAISEMAPROJEKTI

Perinnemaisemainventointeihin on kuluneen kahden maastokauden aikana käytetty
eri puolilla maata yhteensä 10$ henkilötyökuukautta. Kaikkiaan on inventoitu noin
1500 aluetta. Inventointitiedot tallennetaan perinnemaisematietokantaan ja tietoja
levitetään alueiden maankäytöstä vastaaville tahoille työn edetessä. Maakunnallisia
raportteja julkaistaan sitä mukaa, kun inventoinnin kattavuus kullakin alueella on
riittävä. Ensimmäisenä valmistellaan julkaistavaksi Satakunnan raportti. Muutamia
tarkistuskäyntejä vailla valmiita ovat Etelä-Karjalan ja Oulun Pohjanmaan
seutujen inventoinnit. Muita vuonna 1994 päätökseen saatettavia inventointialueita
ovat Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. Seuraavina (1995) ovat suunnitelmien
mukaan vuorossa Varsinais-Suomi, Kuopion lääni, Keski-Pohjanmaa, Kainuu ja
Koillismaa. Loputkin alueet pyritään inventoimaan vuoden 1996 loppuun mennes
sä. Pahimpia puutealueita ovat toistaiseksi Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme
sekä Vaasan ja Lapin läänit.

Inventointien perusteella perinnebiotooppien ja niillä elävän vaateliaan lajiston
määrä ja tila ovat vielä hälyttävämmät kuin aikaisemmin on arvioitu. Laidunnetut
(ja etenkin niitettävät) niityt puuttuvat käytännöllisesti katsoen kokonaan laajoilta
intensiivisen maatalouden alueilta Etelä-Suomessa ja toisaalta metsitettäviltä ja
muuten umpeenkasvavilta syrjäseuduilta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Todella
arvokkaita, hyvin säilyneitä kohteita on toistaiseksi löytynyt varsin vähän, vain
muutama kustakin maaakunnasta. Kohteet ovat keskimäärin melko pieniä, vain
muutaman hehtaarin kokoisia sirpaleita.

Inventoinfihilanne -93
hyvä

L1 kohtaiainon

[.] alussa

Hoitokokeilut ja
seuranta -93

O hoitokohde

® seurantaa
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Kasvilajistoltaan ja kasvillisuudeltaan arvokkaimmat kohteet ovat usein varsin
pieniä, jopa alle hehtaarin kokoisia laikkuja. Ne ovat monesti kivisyytensä, jyrk
kyytensä tai muun syyn vuoksi jääneet muokkaamatta ja lannoittamatta viljelynur
mien keskelläkin. Maisemallisesti arvokkaimmat kohteet ovat puolestaan usein
melko laajoja, jopa usean kymmenen hehtaarin kokoisia, mutta niihin sisältyy
käsiteltyjä, niukkalajisempia osia. Inventointeja pyritään ainakin kasvillisuudeltaan
jo hyväksi todettujen alueiden osalta täydentämään muiden eliöryhmien osalta,
erityisesti perhos-, kovakuoriais-, ja muilla hyönteisselvityksillä.

Perinnebiotooppien hoitoa on perinnemaisemaprojektin puitteissa aloitettu muuta
milla kymmenillä alueilla. Lisäksi perinnebiotooppien inventointitulosten perus
teella on eräitä kohteita otettu Suomen luonnonsuojeluliiton ketoprojektin hoito-
kohteiksi. Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri on puolestaan työllisyysvaroil
la käynnistänyt maisemanhoitotyöt yli 40 tilan alueella. Hoitotoimet ovat useim
missa tapauksissa varsin samantyyppisiä: alueiden raivausta, laidunten aitausta,
niittoa, pensaiden, sananjalkojen ym. kiskomista sekä laiduntamista. Varsinaisia
vertailevia koejärjestelyjä ei vielä ole juurikaan päästy toteuttamaan. Kasvillisuu
den seurantaa on aloitettu kuvio- tai näytealaseurantana yli kymmenellä hoidetta
valla alueella. Jatkossa projekti aikoo panostaa hoitokokeilujen ja seurantatutki
muksen laajentamiseen.

Lisätiedot: Aulikki Alanen, lsy, puh. 6938 703
Juha Pykälä, lsy, puh. 693$ 726
Hannu Luotonen, P-Kvy, puh. 973-141 2704
Maarit Vainio, Ouvy, puh. 981-3158 531
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SISÄVESIEN SYVYYSKARTOITUKSET VYH:SSA

Sisävesien syvyyskartoituksia on VYH:ssa tehty järjestelmällisesti ja yhtenäisin
ohjein jo 20 vuotta. Kartoituspinta—alaa tänä aikana on kertynyt n. 11700 km2.
Merenkulkuhallitus on osaltaan kartoittanut vesiliikenteellisesti olennaisimpia
vesistöjä n. 8700 km2:n alueelta. Näinollen yli 65%:sta maamme järvipinta—alasta
on olemassa kattavasti syvyystietoja. Kartoitustulokset ovat nähtävillä peruskar—
toilla sekä eräillä veneilykartoilla.

Kartoituksissa on noudatettu syvyyskartoitusohjeita, jotka on tehty yhteistyössä
maanmittaushallituksen kanssa alunperin v. 1973. Ohjeita on uudistettu ja tarken—
nettu v. 1983. Ohjeiden mukaan suurin sallittu luotauslinjojen välimatka on 100
m ja talviluotauksissa luotauspisteiden välimatka saa linjalla olla enintään 50 m.
Luotausten sijaintitarkkuudeksi on määrätty 10 m. Nykyisin luotaukset ovat
selvästi vaatimuksia tarkempia.

Menetelminä olivat pitkään vain talviluotaus jäälle mitatulta ruudustolta sekä
kesäisin kaikuluotaus silmämääräisesti määritettyjä luotauslinjoja ajaen. Varsinkin
jälkimmäisessä menetelmässä tarkkuusvaatimuksia ei aina saavuteta ja menetelmää
onkin pyritty välttämään. Paikannustarkkuutcen saatiin parannusta 1980—luvun
lopulla, jolloin käyttöön saatiin takymetrilaitteistoja. Takymetriavusteisessa
syvyyskartoituksessa luotausveneen kulkua seurataan paikannuslaitteella rannalta
käsin ja ajetulta reitiltä tallennetaan koordinaatteja muistiin. Ajetun luotausrcitin
pohjaprofiuli tallentuu piirtävän kaikuluotaimen paperille. Takymetriä käytetään
jonkin verran myös talviluotauksissa linjojen paikannukseen.

Kesällä 1993 oli ensimmäistä kertaa menetelmissä mukana GPS—satelliittipaikan—
nus. GPS:n avulla kartoitus tehdään ajamalla halutut luotauslinjat veneellä, jossa
on paperille tai muulle muistivälineelle tallentava kaikuluotain sekä satelliittipai—
kannin. Paikannuslaite laskee etäisyytensä satelliitteihin niiltä vastaanottamansa
signaalin perusteella. Menetelmä vaatii paitsi itse satelliittivastaanottirnen, myös
kiinteän tukiaseman. Se laskee samoin etäisyyksiä satelliitteihin. Yhdistämällä
liikkuvan paikantimen ja tukiasernan tiedot saadaan koordinaatit tarkennettua 1 —

5 m tarkkuuteen. GPS—kartoituksissa luotausryhmän koko on 2 — 3 hlöä luotaus—
nopeuden vaihdellessa välillä 1 — 3 km2/pv säästä, kalustosta ja luotaustiheydestä
riippuen. Koska valtaosa syvyyskartoitusten maastotöistä tehdään erilaisina
työllisyystöinä, on käytössä vieläkin kaikkia em. kartoitusmenetelmiä vaikka
GPS—menetelmä onkin osoittautunut ylivoimaiseksi.

Syvyystietojen jälkikäsittelyssä ja kartalle viennissä on v:n 1993 aikana siirrytty
enenevässä määrin numeerisiin menetelmiin. Hyt:ssa on tehty digitointiohjelma,
jonka avulla kaikilla käytössä olevilla kartoitustavoilla tehdyt luotaukset voidaan
numeeristaa. Nurneeristamismenetelmää on viety vesi— ja ympäristöpiireille niiden
valmiuksien ja tarpeiden määräämällä tahdilla.

Lisätietoja: Jari Hakala, hyt, puh. 1929 550
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SADEMWfAUSTEN VIRHEISTÄ JA NIIDEN KORJAAMISESTA

Valta—osa maailman sademittauksista tehdään edelleen vuosisatoja, kenties
vuosituhansia vanhalla tekniikalla asettamalla sopiva astia sateeseen ja mittaamalla
astiaan kerääntynyt sadanta kerran tai kaksi vuorokaudessa tiettynä ajankohtana.
Käytetty astia sisältää yleensä keräimen ja säiliön. Kuvassa 1. on esitetty Suomes
sa vuodesta 1992 käytetyn standardisademittarin rakenne. Astiaan kerääntyneen
sadannan mittaaminen tapahtuu yleensä mittalasilla, toisinaan punnitsemalla.
Uudellakin tekniikalla (radio— ja valo—aaltojen heijastuminen tai sironta) tehtyjen
mittausten kalibrointi on tehtävä astiamittausten avulla.

Asiaatuntemattomalle lienee yllätys, että astiamittauksia tehdessä syntyy aina
systemaattisiakin mittausvirheitä, jotka voivat olla aina — 50 % ja suurempiakin
hyvin pienillä sadannoilla. Sadannan mittausta kuvaa seuraava malli:

= K(PM+Aw+AE), jossa

= korjattu sadanta; M = mitattu sadanta; A. = ns. kostutusvirhe, joka syntyy
sataneen veden tarttumisesta sademittarin keräimeen niin, että sitä ei saada
mittalasilla mitattua. Kostutusvirheen suuruus riippuu sademittarin materiaalista,
sen iästä sekä mittauskertojen lukuisuudesta.; AE = haihtumisvirhe, joka syntyy
mittarin säiliöstä tapahtavasta haihtumisesta sateen ja sen mittaamisen välisenä
aikana. Haihtumisvirheen suuruus riippuu haihtumisaikaisesta tuulen nopeudesta,

Kuva 1. Suomen standardisademittari H&H 1992. Kuvassa vasemmalla on esitetty
H&H—sademittariastian rakenne ja oikealla astia asennettuna Tretjakov—
tuulisuojukseen. Kuvan esittämää suppiloa (6) pidetään astiassa 1.5 —

30.9. välisenä aikana haihtumisvirheen pienentämiseksi. Kansi (7) on
tarkoitettu talvella estämään haihduntaa mittariin kerääntynyttä lunta
sulatettaessa sekä kesällä estämään sadetta mittarinvaihdon jälkeen.
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ilman kyllästymisvajauksesta, sademittarin rakenteesta; K = kerroin, jonka suuruus
riippuu tuulen nopeudesta mittarin keräimen aukon korkeudella, sateen olomuo—
dosta, sademittarin rakenteesta ja jopa sademittarin ympäristöstä.

Systemaattisen virheen lisäksi on olemassa virheet, jotka syntyvät havaitsijan
tekemistä inhimillisistä virheistä, sademittarin väärästä asentamisesta sekä sa—
deaseman ympäristöstä. Niitä yritetään välttää sademittausten keskinäisellä
vertailulla ja tarkastuskäynneillä havaintoasemille. Ihanteellinen sadeaseman
paikka on pohjoismaisen käsityksen mukaan tasaisessa maastossa sijaitseva
symmetrinen metsäaukko, jossa (havu)puut sijaitsevat niin, että niiden korkeus
luettuna mittarin aukon korkeudelta on noin puolet niiden sadernittarista luetusta
etäisyydestä.

Vaikka sademittauksen virheitä ja niiden syitäkin ovat tunnettu jo 1700—luvun
loppupuolelta asti, ovat maailman meteorologiset ja hydrologiset palvelut olleet
hitaita toimeenpanemaan operatiivisia sadannankorjauksia. Syy on siinä, että
useimmissa maissa eivät lumisateet ole merkittäviä, lumisateen korjaaminen on
varsin monimutkainen asia ja erikoisesti vuoristoisissa maissa on kehitetty muita
vesien käyttöä avustavia menetelmiä. Tarvittava tietojenkäsittelyn paljous lienee
myös vaikuttanut. Tiedossani ei ole ainuttakaan maata, jossa juoksevasti julkais—
taisiin koijattuja sadantoja, mutta esimerkiksi Japani voisi olla sellainen. Pitkille
jaksoille sensijaan ovat V.V.Korhonen ja RSolantie arvioineet koijattuja kuu—
kausisadantoja koko maalle. Korhosen työ oli aikoinaan uraauurtava. Venäläiset
ovat myös paljon julkaisseet sekä alan tutkimusta että koijattuja datoja. Tälläkin
hetkellä on Ilmatieteen Laitos erittäin näkyvästi osallistunut WMO:n 1986 aloitta
maan lumisademittausvertailuun 1987 — 93, jonka loppuraporttia valmistellaan.
Ilmatieteen Laitoksen kenttätyöt on tehty Jokioisten meteorologisessa observato—
riossa ja niihin ovat myös osallistuneet hydrologian toimisto sekä Norjan, Ruotsin
ja Tanskan ilmatieteen laitokset. Näissä mittauksissa on syntynyt tietokanta, jossa
ensikertaa Suomessa voidaan tutkia sateen, erikoisesti vielä lumisateen karttumista
10 minuutin välein yhdessä laajojen tuuli—, ilman lämpötila— ja ilman kosteus—
mittausten kanssa.

Vaikka varsinaiseen operatiiviseen sademittausten koijaukseen ei olekaan päästy,
on sademittauksissa tehtävää virhettä pyritty pienentämään paitsi edellämainitulla
mittarin ympäristön valinnalla myös kehittämällä entistä parempia sademittari—
tyyppeja tai ainakin sijoittamalla vanha sadeastia vartavasten kehitettyyn tuuli
suojukseen. Niinpä Suomessakin vaihdettiin vuosina 1885 —1907 käytössä ollut
vanha suomalainen sademittarityyppi Venäjän keisarikunnassa käytettyyn Wild—
mittariin tuulisuojuksineen, tämä taas vuosina 1981 ja 1982 neuvostoliittolaiseen
Tretjakoviin,jonka tuulisuojus nähdään kuvassa 1. Koska sadeastiat tässä tyypissä
olivat huonoja ja kaipasivat nopeasti uusintaa, otettiin 1992 käyttöön edelleenkin
Tretjakov—suojukseen asennettava H&H—mittari, joka on lähinnä ruotsalaisen
mallin mukaan kehitetty suomalainen valmiste. Vaikka nämä muutokset ovat
klimatologien kannalta onnettomia, on niillä enemmän taikka vähemmän onnistut
tu pienentämään tuulivirhettä, kuten seuraavat Jokioisissa kerättyyn materiaaliin
perustuvat yhtälöt osoittavat. Vertailun vuoksi mukana on eräs Kanadassa viime
vuosina kehitetetty sademittari.
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Tuulivirhe (Kanada!.) % = — 0,67 + 6,83*U15; U7,5 = tuulennopeus mittarin
aukon korkeudella

Tuulivirhe (H&H) % = 0,64 + 8,48*U1,5

Tuulivirhe (Tretjakov) % = — 0,77 + 9,28*U15;

Tuulivirhe (Wild) ¾ 6,48 +12,6$*U1

Ylläolevat yhtälöt ovat voimassa tuulennopeuksilla 0 < U < 7 ms’ kuivalle
lumisateelle, jolle tuulivirhe on suurin. Tuulivirhe on siis 50 ¾ H&H:lte tuulen—
nopeudella 5,8, Tretjakoville 5,5, Wildille 3,4 ja Kanadalaiselle vasta 7,4 ms1
nopeudella.

Jokioisten materiaali tarjoaa aikaisempaa paremman pohjan operatiivisten sade—
mittausten korjausrutiinien luomiseen. Ilmatieteen laitoksella on tekeillä selvityk
siä, jotka tähtäävät niihin. Ilmeisesti tarvitaan eri rutiinit synoptisifle asemille,
klimatologisille ja sadeasemille koska koijauksiin tarvittavaa lisätietoa on eri
tavoin eri asematyypeillä saatavissa. Aivan lähitulevaisuudessa on mahdollista
antaa aikaisempia arvioita parempia klimatologisia sadantakorjauksia. Operatiivis—
ten korkean ambitiotason koijausmenetelmien luomisesta on vaikeampi sanoa mi
tään, koska se on suuressa määrin resurssien priorisointikysymys. Suomessa
sellaisten luominen on kuitenkin täysin reaalinen mahdollisuus varsin kohtuulli
sessa ajassa.

Lisätiedot: Jaakko Perälä, hyt, puh. 1929 552
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HMHDUNNAN AIKASARJAT HIPOVAT JO KESKI-IKÄÄ

1950—luvun lopulla silloinen hydrologinen toimisto aloitti haihdunnan systemaat
tisen havainnoinnin maassamme. Mittauksilla pyrittiin saamaan tietoa haihdunnan
suuruudesta sekä sen ajallisesta ja alueellisesta vaihtelusta.

Rutiinihavaintojen tekemiseksi lainattiin malli Yhdysvalloista, jossa oli kehitetty
WMO:n standardiksikin hyväksytty Class A —haihtumisastia (kuva 1). Haihtumi—
nen siitä vastaa kohtalaisen hyvin tasaisen, kastellun ruohokentän haihduntaa.
Suomessa Class A —asemia on kaiken kaikkiaan ollut käytössä 45 siirtymiset
mukaan lukien. Nyt niitä on 22 (kuva 2).

Haihdunta—asemia oli 1960—luvun alussa toiminnassa 24. Pohjoisin sijaitsi Inarin
Muddusniemellä ja eteläisin Helsingin Viikissä. Tuolloin aloitettu havaintotoimin—
ta jatkuu edelleen, joskin moni asema on vuosien varrella lopettanut toimintansa,

Toki haihduntaa on mitattu jo aikaisemminkin: 1910—luvulla hydrografinen
toimisto teki haihduntamittauksia Tampereen Pyhäjärvellä asentamalla haihdunta—
astioita sekä maalle että veteen. Esimerkiksi heinäkuun keskimääräiseksi vuoro—
kausihaihdunnaksi saatiin tuolloin 4,7 mm v.1912 ja 4,1 mm v.1913. Suuruus—
luokka vastaa hyvin nykykäsitystä. 1930—luvulla mitattiin Lohjan Puujärven
haihduntaa ja lämpötasetta. Yleensä mittauksct olivat yksittäisiä ja käsittivät
muutaman vuoden pituisia jaksoja.

Mittaukset Class A —haihdunta—astioilla tehdään päivittäin toukokuusta lokakuu—
hun sääolojen mukaan. Yleensä veden pysyvä jäätyminen astioissa määrää
havaintokauden pituuden maan eri osissa. Etelä—Suomessa havaintokausi kattaa
useimpina vuosina kuusi kuukautta, Pohjois—Suomessa saadaan mittaustuloksia
joinakin vuosina vain runsaalta kolmelta kuukaudelta.

mutta myös uusia on perustettu.

Class A —haihturnisastia.

Kuva 2. Nykyiset Class A —haihdunta—asemat.
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Haihdunta—aineisto on tallennettu HYTREK—rekisteriin, jossa on noin 115 000
astiahaihdunnan vuorokausiarvoa. Pitkiä, yli 30 vuoden yhtäjaksoisia havaintosar—
joja on olemassa kymmeneltä paikalta, 20 vuotta ylittäviä sarjoja löytyy jo 16
asemalta.

Tekeillä olevassa Class A —julkaisussa tarkastellaan muun muassa jaksoon 1961—
1990 sisältyviä yhtäjaksoisia ja pitkiä haihduntasarjoja tilastoanalyyseineen.

Class A —haihduntojen käyttökelpoisuutta haihduntaestimaatteina on syystäkin
kritisoitu, koska sellaisenaan ne eivät edusta esim. vesitaselaskelmissa tarvittavien
pintojen haihduntoja (järvet, valuma—alueet, maaperä, kasvillisuus).

Vähän yllättäenkin Class A —haihdunnoille löytyi viime vuosikymmenellä uutta
käyttöä vesistömalleissa. Hydrologian toimistossa laadituissa 30 operatiivisessa
vesistömallissa lähiaseman Class A —haihdunta syötetään potentiaalisen haihdun—
nan lähtötietona malliin, joka laskee sen perusteella maa—alueelta ja järvestä
tapahtuvan todellisen haihdunnan. Nämä ennustemallit ovat siten vahvasti sidok
sissa nykyisiin Class A —asemiin, joiden suhteen ne on kalibroitu. Nykyisellään
nuo mallit kattavat n. 70 % Suomen pinta—alasta.

Myös indeksiluontoisina astiahaihdunnat soveltuvat sellaisenaan mainiosti eri
vuosien edustavuusvertailuihin. Lisäksi niitä on käytetty potentiaalisen evapo—
transpiraation (PET) estimaatteina sopivalla kertoimella kerrottuna, joka koko
havaintokaudelle on n. 0,7—0,9. Paljon niitä on käytetty myös karkeina nyrkkiar—
vioina haluttaessa ensitietoajärvihaihdunnasta. Tällöin on turvauduttu kokeellisesti
määritettyihin muunnoskertoimiin eri kuukausille.

Ulkopuolisista tahoista Ilmatieteen laitos on käyttänyt astiahaihduntojamme
maatalousmeteorologisissa ennusteissaan, ja Maatalouden tutkimuskeskus erilai
sissa kasvien kasvuun liittyvissä tutkimuksissa. Yhteistyö jälkimmäisen laitoksen
kanssa toimii siten, että he tekevät veloituksetta mittaukset, me laskemme tulokset
ja toimitamme tiedot heidän rekisteriään varten. Haihdunta—asemista noin puolet
sijaitsee MTFK:n tutkimusasemilla.

Astioiden sijasta haihduntasuureiden arvioimiseen voitaisiin käyttää myös lasken—
nallisia haihduntakaavoja. Mittauksia aloitettaessa 1950—luvun lopulla laskennal—
listen menetelmien käyttö ei kuitenkaan vielä ollut kovin yleistä. Monien para—
metrien mittaustarkkuudessa esiintyi puutteellisuuksia vielä pitkään, eikä kus—
tannussyitäkään voida sivuuttaa siirtymisessä muihin menetelmiin, joten käytän
nössä Class A —haihdunnat ovat olleet vuosikymmeniä ainoat yleisesti ja helposti
saatavissa olevat haihduntaestimaatit Suomessa.

Satelliittimittausten kehittymisen myötä tulevaisuudessa päästäneen nykyisten
astiahaihduntamittausten sijasta laaja—alaisempiin haihdunnan aluearvoihin.
Toistaiseksi ollaan vielä kuitenkin hyvin kaukana operatiivisesta tasosta.

Lisätiedot: Jukka Järvinen, hyt, puh. 1929 556
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TULVA VEI - KORVAAKO VALTIO VAHINGON?

Maailman monilla tulvaisilla alueilla ylikansoitetuissa maissa tulvavahingot
kohdistuvat paitsi omaisuuteen myös väestöön sen jouduttua ahtautumaan myös
tulva—alueille. Tulvat ovat lisäksi olleet äärevöitymässä mm. metsiä jokien valu—
ma—alueilta hävitettäessä.

Meillä tulvavahingot ovat lähinnä aineellisia — ja nykyaikaisen yhteiskunnan tuote.
Aiemmin alavat maat olivat niittyinä eivätkä peltoina, eikä kukaan rakentanut
taloaan niin lähelle vesistöä, että se olisi tulvankaan sattuessa vaurioitunut.

Niityistä on kuitenkin saanut hyviä peltoja, joista useimpina vuosina voi korjata
sadon, teollisuuslaitoksia on käytännön syistä haluttu rakentaa mahdollisimman
lähelle vesistöjä, jne. Nämä ovat olleet tietoisia ratkaisuja.

Sateisuuden lisääntyminen ja eräät ihmisen toimet ovat meilläkin voimistaneet
tulvia. Viime vuosikymmenten uutuus ovat myös muotioikkujen, tietämättö—
myyden ja välinpitämättömyyden seurauksena aikaan saadut tulvavahingot. On
ilmennyt hinkua rakentaa vapaa—ajan asuntoja liian lähelle vesistöjä, onpa
asuintaloja ja jopa taajamien osia rakennettu tulva—alueille. Rafiaava esimerkki
alalta on keväältä 1993, jolloin Kemijoen tulva uhkasi Rovaniemen Arctica—taloa.
Pikainen selvitys osoitti, että talo oli rakennettu noin metrin alemmas kuin olisi
saanut sen ohjeen mukaan, joka laadittiin vesi— ja ympäristöhallituksessa 1984 ja
toimitettiin mm. rakennusviranomaisille.

Kemijoessa vesi kävi toukokuussa 1993 pari kolme kertaa vuosisadassa toistu—
vassa tulvakorkeudessa. Täniä on joen säännönmukaista käytöstä, ja kyseisen
korkuisten tulvien aika—ajoittainen sattuminen on ollut pitkään tiedossa.

Erityisen harvinaisiin tai arvaamattomiin tulviin on aina vaikea varautua. Jos vesi
ei vuosisatoihin tulvi joillekin alueille, ihmiskunnan ekspansio aivan varmasti ajaa
asutusta sinne. Jos luonnonolot muuttuvat — niin kuin ne ovat Pohjois—Suomessa
olleet muuttumassa jääpatotulvia suosivammiksi — ei äkillisten tulvien aiheutta
mista vahingoista ole aina syyttäminen pelkästään paikallista ihmistä itseään.

Yhteiskunnat suhtautuvat tulviin hyvinkin eri tavoin. Eräissä kehittyneissä maissa
yritetään kaavoituksella rajoittaa tulva—alueilta sellaisia toimintoja, joille voisi
koitua vahinkoa tulvan sattuessa. USA:ssa tulviin varaudutaan ottamalla vakuu—
tuksia. V. 1983 alkaen Suomessa tulvavahinkoja on korvattu valtion varoista
poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain
(284/83) ja asetuksen (285/83) nojalla, sitä ennen hajanaisemmin. Pontta vuoden
1983 säädöksiin antoi 1980—luvun alun tulvaisuus — jota sitten onkin jatkunut.

Itse lakiteksti ei määrittele mitä tulvan “poikkeuksellisuus” tarkoittaa. Lain
valmisteluasiakirjoissa sen sijaan rajaksi mainitaan keskimäärin kerran 20 vuodes
sa toistuva tulva. Tulvan poikkeuksellisuus määritetään käytännössä hydrologisin
keinoin. Rajana on ollut sama (HW1/20) riippumatta siitä onko kyseessä satova—
hinko, rakennusvahinko (uusille rakennuksille oli lakia valmistellessa ehdotettu
myös rajaa HW1/50), vahinko puustolle tai muu.
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Menettely vaikuttaa tasapuoliselta, mutta sitä voi myös kritikoida. Yhteiskunnassa,
jossa tietyt tulot halutaan taata viljelijöille myös katovuosina, on viljelyvahinkojen
korvaaminen luontevaa; tietenkin se on myös poliittinen kysymys. Rakennus—
vahingot taas pitäisi voida kokonaan välttää jättämällä rakentamatta tulvaherkille
alueille. Rakennusvahinkojen korvausperuste voisi määräytyä harvinaisempien,
esim. kerran 100 vuodessa toistuvien tulvatilanteiden mukaan (pitäisihän kunnon
rakennuksen kestää ainakin 100 vuotta). Puu puolestaan kasvaa Suomessa täyteen
ikäänsä n. 100 vuotta. Teoriassa on mahdollista, että rantaniityille tulvavuosien
välisinä vuosina kasvua yrittävät taimistot — joita tulvat rantojen monimuotoisuu—
den säilyttämiseksi yrittävät raivata pitääkseen niityt niittyinä — korvattaisiin
nykyisin perustein jopa viisi kertaa vuosisadassa!

Käytännössä puustovahinkoja on haettu korvattavaksi kuitenkin vähän. Eniten on
sato— ja rakennusvahinkoja. Vahinkojen suuruus (v. 1991 rahassa) vuodesta 1981
lähtien ilmenee oheisesta kuviosta. Raportoitujen vahinkojen lukumäärä on vaih—
dellut muutamasta kymmenestä pariin tuhanteen vuodessa. Viimeisten 12 vuoden
aikana vahinkojen kokonaismäärä on v. 1991 rahassa laskettuna ollut yli 110 mil
joonaa markkaa. Tapauksesta riippuen vahingon rahallisesta arvosta on korvattu
32—80 %. Automaattisiin korvauksiin laki ei velvoita; joka kerta tarvitaan asiasta
eri päätös.

7
milj.mk

18-

15

1982 84 86 88 90 92

Moniportainen mutta samalla tasapuolisuuden takaava tulvavahinkokorvausmenet—
tely on toiminut käytännössä hyvin. Kuntien viranomaiset käyvät toteamassa ja
kiij aamassa sattuneet vahingot, maatalouslautakunnista lähetetyt raportit kootaan
maaseutuelinkeinopiireihin. Ne lähettävät korvaushakemukset mahdollisten vesi—
ja ympäristöpiirien, metsäviranomaisten ym. lausuntojen kera nykyisin maa— ja
metsätalousministeriöön, joka pyytää tapauksista lausunnot vesi— ja ympäristöhal—
litukselta. Paperit käyvät kääntymässä hydrologian toimistossa, jonka tehtäväksi
on muodostunut määrittää kunkin tulvatapauksen poikkeuksellisuus. Viime
kädessä lain soveltamisesta ja tulkitsemisesta päättää kuitenkin MMM.

Silloin kun olot ovat säilyneet samankaltaisina ja vesistöstä on pitkäaikaisia
systemaattisia vedenkorkeus— tai virtaamahavaintoja — kiitos aiempien hydrologi—
polvien selvänäköisyyden — hydrologin tehtävä on melko helppo. Havaintosarjoja
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ja ääriarvojen toistumisaika—analyysimenetelmiä vain sovelletaan käyttöön. Joskus
on jopa valmiiksi laskettuja ylivesien toisturnisaikamäärityksiä varastossa.

Silti hydrologien ammattitaito joutuu tehtävässä tuon tuostakin lujille. Tulvata—
pauksen toistuvuuden määrittämiseksi tarvittavia hydrologisia havaintoja — lähinnä
tarvittaisiin vedenkorkeusliavaintoja — ei usein ole olemassa läheltäkään vahinko—
paikkaa. Silloin tehdään vertailuja viereisiin vesistöihin, käytetään sadehavaintoja,
malleja, päättelyä. Työ saattaa muistuttaa salapoliisin tehtäviä. Sutan kauden
tulva—analyysi voidaan perustaa valunnan suuruuteen alueella. Valunta— ja
vedenkorkeushuippujen ääriarvojen toistuvuudet näet vastaavat silloin toisiaan.
Mutta kun vahinko on syntynyt jääpadon aiheuttamasta äkillisestä vedennoususta,
valuntatiedoista on vain vähän tai ei ollenkaan apua.

Myös “ideologisia’ vaikeuksia saatetaan kohdata. Miten menetellä heterogeenisten
havaintosarjojen kanssa, vaikkapa kun vesistöä on ruvettu säännöstelemään kesken
havaintokauden? Ei voi toimia kaavamaisesti. Esimerkiksi Saimaan tulvia on
1940—1950—luvuilta lähtien ajoittain alennettu ylimääräisin vedenjuoksutuksin
Vuokseen. Saimaan ylivesien tarkasteluun ei siis liene oikeudenmukaista käyttää
vain säännösteltyä havaintokautta — silloinhan valtio maksaisi sekä tulvien torju—
misesta että korvauksia luonnontilaiseen verrattuna varsin matalista tulvista.
Saimaan tapauksessa asia on ratkaistu käyttämällä tarkasteluihin koko havain—
tosarjaa, joka alkaa 1847. Mahdollisimman pitkä havaintosaija vähentää myös
toistumisaika—arvioihin aina sisältyvää epävarmuutta.

Rakennus— yms. vahinkojen tapauksissa tarkastellaan vuotuisten ylivesien toistu—
vuutta, vilj elyvahinkotapauksissa kasvukauden ylivesien toistuvuutta.

Luonto itse tai ihminen voivat vähitellen muuttaa tulvaoloja. Niinpä näyttää siltä,
että talvien kylmeneminen ja kevättulvien äkillistyminen Pohjois—Suomessa viime
vuosikymmeninä ovat lisänneet jäätulvariskiä. Kevättulvat ovat nopeutuneet sekä
kevään aikaistumisen että metsäojien kaivun, hakkuiden lisääntymisen ja uitto—
tammien purkamisen myötä. Maan etelä— ja keskiosissa talvien lauhtuminen ja
talvivirtaamien lisääntyminen puolestaan saattaa lisätä suppotulvia.

Toistuvuusmäärityksissä käytetään osaksi “luonnonmukaisia” havaintosarjoja sil
loin kun olot muuttuvat hitaasti, ja uusien piirteiden painon annetaan lisääntyä sitä
mukaa kuin niitä sarjoihin mahdollisesti kertyy. Vaikea tähän hankalaan asiaan on
kehittää muutakaan lähestymistapaa. Luonnonmukaisuuden pitäminen mukana
määrityksissä on vahingon kärsijän kannalta ystävällinen lähestymistapa. Esi
merkiksi ojittajaa lainsäädäntömme ei jostakin syystä velvoita mitenkään korvaa
maan metsäojien lisäämiä tulvahaittoja, jotka näin kääntyvät valtion maksettaviksi.

Jos vesistön säännöstelyrajat ylittyvät luparikkomuksen takia, tulvahaitan korvaa
säännöstelijä. Jotkut luvat sallivat ylärajan ylittärnisen vaikeissa vesitilanteissa.

Lisätiedot: Veli Hyvärinen hyt, puh. 1929 560
Jukka Järvinen hyt, puh. 1929 556

j1
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SUOMEN RANMKKOVESIEN SEURANTA JA TUTMMUSALUS MUI
KUN KAYTT0 RANMKKOVESIEN SEURANNOISSA

Taustatietoa Suomen rannikkovesillä tehtävista seurannoista

Rannikkovesien tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tutkimuksen, hallinnon ja
kansainvälisen yhteistyön tarvitsemia tietoja Suomen rannikkovesien laadusta sekä
laadun alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta. Seurannan tuloksena saadaan
vertailukelpoisia tietoja merialueiden tilasta ja voidaan havaita mahdolliset pitkän
aikavälin vedenlaatumuutokset.

Suomi osallistuu Itämeren rantavaltioiden yhteiseen Itämeren seurantaohjelmaan.
Ohjelmaa koordinoi Helsingin komissio eli Itämeren suojelukomissio. Seurantaoh—
jelman puitteissa pyritään varsinaisen seurannan lisäksi myös kehittämään ja
yhdenmukaistamaan tutkimusmenetelmiä.

Meriympäristön seurantavastuun jakavat vesi—ja ympäristöhallitus piiriorganisaati—
oineen sekä Merentutkimuslaitos. Jätevesipäästöjen kuonnittamien vesien
paikallisesta tarkkailusta vastaavat yleensä kuormituksen aiheuttajat, ja tarkkailun
valvonnasta vesi— ja ympäristöhallinto. Kuormittaja maksaa tarkkailun kustannuk
set, ja tarkkailun suorittaa usein konsultti.

Alueelliset velvoitetarkkailut, vesi— ja ympäristöhallinon rannikkovesiseuranta
sekä Merentutkimuslaitoksen Itämeren seurantaohjelma on sovitettu yhteen siten,
että vedenlaadun muutoksia voidaan havannoida yhtenäisellä havaintoverkostolla
aina rannanläheisestä kuormituspisteestä avomerelle saakka.

Suomea ympäröivien rannikkovesien tilan seuranta aloitettiin vesihallinnossa
1965. Valtakunnallinen merialueiden seuranta kattaa sekä rannikkovedet että
avomeren. Nykyisin vesi— ja ympäristöhallinnon vedenlaatuhavaintopisteitä on
10$. Näistä asemista valtaosalta haetaan näytteitä kahdesti vuodessa: kesällä
heinäkuun viimeisellä viikolla ja talvella maaliskuussa. Rannikollemme on myös
perustettu 1980 luvun lopulla 12 ns. intensiiviasemaa, joilta vesinäytteet noudetaan
20 kertaa vuodessa. Näytteenotto intensiiviasemilla on tiheintä keväisin, jolloin
myös tuotanto meressä on voimakkainta ja muutokset vedenlaadussa ovat yleensä
erittäin nopeita.

Analysoitavat vedenlaatumuuttujat

Rannikkovesien seurannassa vesinäytteistä analysoidaan lukuisia fysikaalisia,
kemiallisia ja biologisia muuttujia kuten lämpötila, suolapitoisuus, happipitoisuus,
pH, väriluku, sameus, typpi— ja fosforiyhdisteet, silikaattipitoisuus, rauta, orgaani—
nen huili, a—klorofyllipitoisuus, kasviplanktonin perustuotanto sekä kasviplank—
tonin lajisto— ja biomassa.

Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta

Itämeri saa suurimman osan kuormituksestaan jokien kautta, joten jokien mereen
kuljettamien ainemäärien seuranta on tärkeää. Mereen kulkeutuvia ainemääriä
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seurataan 22 jokisuistossa ottamalla näistä vähintään 12 näytettä vuodessa.
Jokisuistojen näytteenotto on painotettu virtaamien suhteen. Keväisin ja syksyisin,
jolloin virtaamat joissa ovat tavallisesti suurimmillaan, otetaan myös vesinäytteittä
tiheämmin kuin muina vuodenaikoina. Näytteistä analysoidaan ravinteiden ja
orgaanisen aineiden lisäksi myös raskasmetalleja ja puunjalostusteollisuudesta
peräisin olevia orgaanisia klooriyhdisteitä.

Haitallisten aineiden seuranta

Haitallisten aineiden seurannassa on mukana yhteensä 8 havaintoasemaa Suomen
lahden ja Pohjanlahden rannikkovesissä. Näiltä tutkitaan hauki—, silakka—,
Itämerensimpukka— ja kilkkinäytteistä kloorihuilivetyjä, kloorifenoleja ja raskas—
metalleja. Lisäksi selvitetään simpukkasumputusmenetelmällä erityisesti vai—
kaisusta peräisin olevien kloorifenolien esiintymistä sellu— ja paperitehtaiden
vaikutusalueella.

Rannikkovesien seurannan käytännön toteutus 0
Vesi— ja ympäristöhallinnon merialueiden seurannan käytännön toteutuksesta
(näytteenotto sekä analysointi) ovat tähän asti huolehtineet itsenäisesti vesi— ja
ympäristöpiirit kukin oman piirinsä merialueella. Vesi— ja ympäristöpiirien
venekalusto on pääosin pieniä perämoottoreilla varustettuja avoveneitä, joilla
asiallinen ja turvallinen näytteenotto hiemankin vaativammissa sääolosuhteissa on
vaikeaa. Puutteellisen venekaluston takia on rannikkovesien seurantaohjelman
aikataulusta, eli näytteenoton ajoittamisesta heinäkuun viimeiseen viikkoon,
jouduttu usein useitakin viikkoja joustamaan. Todettakoon kuitenkin, että usein
vaikeiden sääolosuhteiden vallitessa on onnistuttu saamaan virka—apua näytteenot—
toon esim. merivartiolaitokselta. Myös kahdelle rannikon vesi— ja ympäristöpii—
rille (Kymi ja Vaasa) on vastikään saatu hankittua asialliset merinäytteenottoon
soveltuvat tutkimusveneet.

Vesinäytteiden analysointiin liittyvät ongelmat

Suuri ongelma näytteiden oton ja laboratoriossa tapahtuvan analysoinnin välillä on
näytteiden kuljetus: vesinäytteiden siirto laboratorioon analysoitavaksi kestää usein
liian kauan. Etenkin kesäkuumalla näytteet lämpiävät kuljetuksen aikana, varsinkin
epäorganiset typpi— ja fosforinäytteet ovat erityisen herkkiä pitkille kuljetusmat—
koille: laboratoriossa analysoitu pitoisuus ei enää vastaa todellista, luonnossa
vallinnutta, tilannetta. Typpi— ja fosforiyhdisteiden oikean pitoisuuden selville
saanti vesinäytteistä on keskeistä pyrittäessä selvittämään vaikkapa merialueiden
yleistä rehevöitymiskehitystä. Ainoa menetelmä luotettaviin ravinnemäärityksiin
on analysoida vesinäytteet välittömästi näytteenoton jälkeen. Tähän välittömästi
tapahtuvaan analysointiin päästiin seurannoissa kesällä 1993, jolloin kokeilu—
luontoisesti Ympäristöministeriön rahoituksella tutkimusalus Muikkua käytettiin
kahden viikon ajan kolmen eteläisen vesi—ja ympäristöpiirin alueella rannikko—
vesien seurantaohjelman läpivientiin.



39

Rannikkovesien seurannan tulevaisuudennäkymiä

Lähitulevaisuudessa tullaan merialueellemme perustamaan automaattisia mit—
tausasemia, joiden avulla voidaan tosiaikaisesti seurata meriveden levä— ja ravin—
nepitoisuuksia. Mittausasemat ovat radioyhteydessä maa—asemiin, jolloin niiden
lähettämää vedenlaatutietoa voidaan purkaa maissa suoraan esim. mikrotietoko—
neelta. Automaattiasemien lähettämä vedenlaatutietous palvelee myöskin nopeasti
kehittyvää satelliittikaukokartoitusta. Luotettava kaukokartoitus vaatii runsaasti
kalibrointitietoa maa—asemilta. Todettakoon kuitenkin, että satelliittikaukokartoitus
ja automaattiset merimittausasemat eivät varmastikaan lähi vuosikymmeninä tule
syrjäyttämään perinteistä kentällä tapahtuvaa vesinäytteenottoa ja laboratoriossa
tapahtuvaa vesinäytteiden analysointia. Kaukokartoituksen avulla voidaan sen
sijaan jo aivan lähi tulevaisuudessa seurata esim. levien massaesiintymisten syntyä
ja levälauttojen liikkeitä merialueella.

Tutldmusalus Muikku ja rannikkovesien seuranta

Tutkimusalus Muikku soveltuu erinomaisesti rannikkovesien tutkimukseen: pienen
syväyksen ja huippuluokan navigointivälineistön ansiosta aluksella voidaan liikkua
ahtailla ja matalilla, jopa merikorteissa puutteellisesti merkityillä väylillä. Jos on
tarvetta voidaan alukselta laskea veteen pienemmät vesisuihku— tai perämoot—
torityöveneet, jolloin päästään näytteenototon kaikkein matalimmillekin merenlah—
dille. Aluksen ammattitaitoinen ja avulias henkilökunta avustaa kaikissa näyt—
teenottoon liittyvissä tehtävissä.

Muikun käytöllä rannikkovesien tutkimuksessa ja seurannassa voidaan ratkaista
monet rannikkovesitutkimusta aikaisemmin vaikeuttaneet ongelmat. Näytteiden
välitön analysointi sekä laivan ATK—järjestelmään kytkettyjen automaattisten
mittauslaitteiden integroitu hyväksikäyttö yhdessä hyvin suunnitellun näytteenoton
kanssa lisää oleellisesti saatavan vedenlaatutiedon luotettavuutta ja käyttökelpoi—
suutta. Laivan automaattisista mittauslaitteista mainittakoon jatkuvatoiminen
akustinen virtausmittari, CTD—sondi (mittaa veden lämpötilan, happipitoisuuden,
sähkönjohtavuuden ja pH:n) sekä levän määrää vedessä mittaava fluoromctri.
Erittäin tärkeää Muikun käytössä rannikkovesiseurannoissa on työturvallisuuden
lisääntyminen pelkästään aikaisempaan pienillä avoveneillä tapahtuneeseen näyt—
teenottoon verrattuna.

Kokemukset kesän 1993 rannikkovesien seurantaohjelman toteuttamisesta
tutkimusalus Muikulla

Rannikkovesien tilan seurantatutkimus toteutettiin RJV Muikulla kesällä 1993,
heinä—elokuun vaihteessa 12 päivän aikana. Muikulla otettiin vesinäytteet yhteenä
39 näytteenottopisteeltä itäiseltä Suomenlahdelta Virolahden edustalta aina
Saaristomerelle Naantalin edustalle. Laivan laboratoriossa analysoitiin välittömästi
epäorganiset typpi—ja fosforiyhdisteet. Kokonaistyppi— ja kokonaisfosforinäytteet
siirrettiin määritettäviksi vesi—ja ympäristöpiirien laboratorioihin. Suolaisuus—,
happipitoisuus, lämpötila—, ja pH—määritykset tehtiin laivan CTD—sondilla, jolloin
nämä tulokset saatiin heti käytöön ja näiden tulosten perusteella voitiin ohjata
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näytteenottoa tutkimuspisteellä. Levänmäärää vedessä seurattiin aluksen ajon
aikana Muikun jatkuvatoimisella fluorometrilla. Mikroskopoimalla tehtävät
levälajisto ja biomassa määritykset suoritettiin heti näytteenottoa seuranneena
iltana tutkimusmatkalla mukana olleen planktontutkijan toimesta. Aluksen
akustista virtausmittaria, jolla havaitaan eri vesikerrosten virtausnopeudet pidetiin
toiminnassa koko matkan ajan, näillä virtaustiedoilla on suurta myöhempää arvoa
merialueen mallintamisprojektien yhteydessä. Koko Muikun seurantamatkan ajan
oltiin realiaikaisesti tietoisia vedenlaadun tärkeimmistä muuttujista ja voitiin antaa
viranomaisille ja tiedotusvälineille tietoja Suomenlahden ja Saaristomeren kesäi—
sestä levätilanteesta ja ravinnetasosta. Toteutui nykyaikaisen nopean tiedottamisen
vaatimukset sekä luotettavan vedenlaatuseurantatiedon saanti myöhemmin jul—
kaistavia merialueiden tilaraportteja varten.

Muikulla kesällä 1994 tehtävät tutkimukset merialueella

Jos kaikki tehdyt tutkimussuunnnitelmat toteutuvat, eli lähinnä rahoitusasiat
saadaan järjestykseen, tullaan Muikkua käyttämään kesällä 1994 entistä enemmän
merialueiden tutkimuksessa. Muikulla tehdään virtaus—, ravinne— ja sedimenttitut—
kimuksiin painottuva seurantamatka Viron ja Venäjän rannikolle. Viron rannikon
vedenlaatua ja virtauksia kartoitetaan välillä Narva — Pämu, täältä jatketaan
matkaa edelleen Venäjän puolelle kohti Suomenlahden pohjukkaa. Välittömästi
tämän matkan jälkeen Muikku siirtyy Suomen rannikolle, jolloin kolmen viikon
ajan tutkitaan rannikkomme vedenlaatua välillä Virolahti — Pori.

Ensi kesän Muikun rannikkovesien seurantatutkimusten aikana on ensi kertaa
mahdollisuus yhtenäistää Suomen, Venäjän ja Viron merialueiden seurantoja.
Tämä vaatii kuitenkin toteutuakseen runsaasti yhteistyötä esim. näytteenotto— ja
tutkimusmenetelmien vertailuja. Keskinäinen tiivis kanssakäyminen venäläisten,
virolaisten ja suomalaisten tutkijoiden sekä tutkimuslaitosten välillä luo hyviä
valmiuksia suunnitteila olevaa Suomenlahti—vuotta (mahdollisesti 1996) varten.

Lisätiedot: Karri Eloheimo, vet, puh. 4028 244
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TAPAHTUMIA

SEPPO REKOLAISEN ASIANTUNTEMUS MAATALOUDEN YMPÄRIS
TÖKYSYMYKSISSÄ SAI YLIOPISTOLLISENMN LEIMAN

Keskiviikkona marraskuun 10. päivänä 1993 klo 12 oli Helsingin Yliopiston
perinteiseen väitössaliin XII kokoontunut runsaslukuinen joukko maatalouden
ympäristöasioista kiinnostuneita ja muitakin Seppo Rekolaisen ystäviä. Odotetta
vissa oli mielenkiintoinen rupeama Sepon väitöskirjan parissa. Vastaväittäjänä
toimi MMT Tom Frisk, joka oli paneutunut tehtäväänsä huolella eikä päästänyt
väittelijää liian helpolla. Luulen, että useimmat kuulijoista yhtyvät käsitykseeni
nautittavasta parituntisesta.

Seppo Rekolainen on työskennellyt maatalouden ympäristökysymysten kanssa jo
pitkään, 1980—luvun puolivälistä lähtien. Alkuvaiheessa pääpaino oli pienten
valuma—alueiden seuranta—aineiston käsittelyssä ja kyseisen aineiston pohjalta
tchdyissä ravinnekuormituslaskelmissa. Varsin aikaisessa vaiheessa näkökulma
laajeni niihin toimenpiteisiin, joilla kuormitusta maataloudessa voitaisiin vähentää.
Väitöskirjan nimi Assessment and mitigation of agricultural water pollution
kuvaakin osuvasti näitä kahta keskeistä osakokonaisuutta, joiden tuntemusta Seppo
Rekolainen on ansiokkaasti edistänyt. Ja nythän se varsinainen työ vasta alkaa!

Jo tutkimusta tehtäessä yhteydet käytännön elämään ovat olleet kiinteät. Seppo on
ollut kysytty asiantuntija erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa, joissa on
valmisteltu maatalouden ympäristönsuojelun konkreettisia toimenpiteitä. Hän piti
myös hyvää huolta MAVEROn loppuraporttia kirjoitettaessa siitä, että asiat
esitetään yninlärrettävästi ja selkeästi. Ei pidä ihmetellä, että hänen väitöstilaisuu—
tensa sai runsaasti huomiota myös julkisuudessa. Selväsanaiset tutkijat ovat aivan
liian harvinaisia.

Lämpimät onnittelut ja menestystä j atkotutkimuksiin

Lea Kauppi

L1
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TUNNUSTUSTA TUTKIMUKSELLE

Vesi— ja ympäristöhallituksen pääjohtaja jakoi kunniakirjan ja rahapalkkion
yksiköiden ja järjestöjen esitysten perusteella valituille viidelle hallinnon ansioitu—
neelle henkilölle. FK Taina Nystn on ensimmäinen ko. palkinnon saanut vesien—
ja ympäristöntutkimuslaitoksen tutkija. Palkitsemisen perusteluissa mainitaan mm.
seuraavaa:

Taina Nystnin lisensiaattityö Kärkölän kloorifenolien kulkeutumisesta
maaperässä valmistui vuoden 1993 helmikuussa. Virasto pystyi käyttämään
sen tuloksia myös asian oikeuskäsittelyssä. Koska Nystn jatkaa tutkimustaan
väitöskirjaksi, se tulee olemaan merkittävä lisä suomalaiseen pohjavesigeolo—
giseen tutkimukseen. Sillä tulee olemaan käyttöä sekä käytännön sovellutuk—
sissa että korkeakouluopetuksessa. Tutkimus on itsenäinen ja omaleimainen
työ, joka ansiokkaasti havainnollistaa geologisen taustatiedon merkityksen,
kun halutaan mallintaa suomalaisia heterogeenisia ja epäjatkuvia pohja—
vesiesiintymiä.

Tässä tutkimusraporttissa tutkija kokosi ja dokumentoi kaiken käytettävissä olleen
tiedon, mikä jo sinänsä olisi ollut merkittävä hyöty asioiden jatkokäsittelylle ja
alueen kunnostustoimenpiteiden suunnittelulle. Mallinnuksella saatiin entistä
tarkempi kuva pohjaveden virtauksesta ja lika—aineiden kulkeutumisajoista
tutkimusalueella. Raportissa todetaan ja tulkitaan lähtötietojen puutteellisuudet,
jotka vaikuttavat johtopäätösten luotettavuuteen tulosten tulkinnassa. Opinnäyttee—
nä työtä on arvioitu ensisijaisesti metodologiselta kannalta. Vaikka juuri annetun
KHO:n päätöksen mukaan VYH:n näkemys Kärkölän kloorifenoliasiassa hävisi
äänin 3—4, se ei pienennä millään muotoa Nystnin tutkimuksen arvoa.

FK Taina Nystn, nuoresta iästään huolimatta, on hyvä esimerkki siitä, kuinka
tutkijan tulisi rohkeasti tarttua ongelmiin, joiden ratkaisemiseen tarvitaan lisää
tietoa. Soveltavassa tutkimuksessa tutkijan itsensä tehtävä näyttää olevan huolehtia
myös tulosten käytäntöön soveltamisesta. Tässäkin suhteessa Taina Nystn on
toiminut ennakkoluulottomasti ja määrätietoisesti. Tulokselliseen tutkimustyöhön
kuuluu aina riskien ottaminen ja kritiikki.

Esa Rönkä

LIII
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BIOLOGISTA fOSFORINPOISTOA -

UUSI ITÄ-EUROOPPA-PROJEKTI

Vesi— ja ympäristöhallituksessa on yhteistyössä Pietarin jätevesilaitoksen kanssa
käynnistynyt projekti, jossa tutkitaan biologisen fosforinpoiston mahdollisuuksia
kunnallisista jätevesistä. Projekti jakaantuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä
vaiheessa tehdään tutkimuksia n. puolentoista vuoden aikana vesi— ja
ympäristöhallituksen jätevedenpuhdistuksen tutkimusasemalla Espoon
Suomenojalla teknisen mitan laitteistolla, jonka kapasiteetti on n. 10 m3h’.
Toisessa vaiheessa saatuja kokemuksia sovelletaan jollakin Pietarin
jätevedenpuhdistamolla. Projektin tavoitteina on sekä kemikaalien käytön
vähentäminen että fosforinpoiston mahdollisimman nopea käyttöönotto Pietarissa.
Tutkittava prosessi voidaan hyvin pienin muutostöin soveltaa olemassa oleviin
aktiivilietelaitoksiin.

Lisätiedot: Pirjo Rantanen, ttt, puh. 883 505
Sakari Välimaa, ttt, puh. 402$ 257
Matti Valve, ttt, puh. 4028253

Liii

Toimitus kiittaä kirjoittajia ja lukijoita mielenkiinnosta ja
toivottaa aktiivista ja menestyksekästä vuotta 1994
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutkimuksen päätulokset mahdolli
simman selkeässä muodossa, tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös
alkuperäisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen rakenne on: otsake (ISOIL—
LA KIRJASIMILLA, iskevä, lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (= Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjallisuusviitteet (= järjestys—
numero, tekijä, viitekirjoituksen otsake, julkaisusaija ja sivunumerot). Järjestysnu—
meroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selosteetja uutiset laaditaan WP 5.1:lla
(pemsmerkkilaji: Dutch), pohjalle tiedonvirta.w51, joka löytyy virallisten pohjien
joukosta (PF3, F19). Otsikon pistekoko Dutch 12 lihavoitu versaali, selostetekstin
pistekoko Dutch 12, klijallisuusviitteiden pistekoko Dutch 10. Artikkelit lähetetään
tulostimeen LASER rSOO, SAKULLA (ohjelma—muodossa) Pirjo Lehtovaaralle
käyttäjätunnus: Lehtovaara tai kiijeenä Terttu Halmeelle. Selosteen enimmäispi—
tuus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5., 15.9., 30.11. Vesi— ja ympä—
ristöhallituksen sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista jätetään
seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun
toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi— ja ympäristöhallinnon yksiköistä
lyhenteitä seuraavasti:
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VYN = vesi— ja ympäristöhallinto
tai —hallitus

VE = vesistöosasto
vöt vesistötoimisto
rat rakennustoimisto
VY vesien— ja ympäristönsuojelu—

osasto
vyt = vesien— ja ympäristönsuojelu—

toimisto
kit = kuntatoimisto
tet = teollisuustoimisto
kat katselmustoimisto
kem kemikaaliyksikkö
YO Yleinen osasto
oit oikeustoimisto
hat = hallintotoimisto
tat = taloustoimisto
tht tietohallintotoimisto
sus = suunnittelusihteeristö

VYL = vesien— ja ympäristöntutkimus—
laitos

hyt = hydrologian toimisto
vet = vesi— ja ympäristöntutkimus—

toimisto
Isy = luonnonsuojelututkimusyksikkö
ttt = teknillinen tutkimustoimisto
lab = tutkimuslaboratorio
1-levy = Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri
Tuvy = Turun vyp
Tavy = Tampereen vyp
Kyvy = Kymen vyp
Mivy = Mikkelin vyp
Kuvy = Kuopion vyp
PKvy Pohjois—Karjalan vyp
Vavy = Vaasan vyp
KSvy = Keski—Suomen vyp
Kovy = Kokkolan vyp
Ouvy = Oulun vyp
Kavy = Kainuun vyp
Lavy = Lapin vyp
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YMPÄRISTÖTUTMMUKSEN LAATUVAATIMUKSET TIUKKENEVAT
JA STANDARDIT EUROOPPALAISTUVAT

Yhteiskunnan kehittämisessä vedotaan nykyisin yhä useammin kestävän kehityk
sen periaatteeseen. Tämä sinänsä hyvä ja kannatettava periaate merkitsee, että
toimintojen suunnittelijalla ja toteuttajalla on käytettävissään riittävät ja luotettavat
tiedot kunkin hankkeen ympäristöstä ja toiminnan ympäristövaikutuksista. Tutki
mustoiminnan voikin tästä syystä perustellusti odottaa laajenevan ja sen merkityk
sen voimakkaasti kasvavan. Hankkeiden toteuttamisesta ei kertakaikkiaan voida
enää päättää ilman luotettavaa ympäristövaikutusten arviointia. Tämä luonnolli
sesti lisää paineita koko tutkimusketjun laadullisen tason kohottamiseksi. Saman—
suuntaisesti vaikuttaa myös Suomen voimakas lähentyminen muuhun Eurooppaan.

Suomessa toimii tällä hetkellä ympäristöalalla yhteensä noin 200 tutkimuslaitosta
tai laboratoriota. Säännöllisesti valvottuja näistä ovat vesi— ja ympäristöhallinnon
oman laboratorioverkon ohella vain julkisen valvonnan alaiset vesitutkimuslaitok—
set (asetus 325/62) ja muutamat akreditoidut laboratoriot. Muiden kohdalla ei
jatkuvaa tarkastustoimintaa ole järjestetty. Tämän vuoksi vesi— ja ympäristöhalli—
tus on kääntynyt ympäristöministeriön puoleen ja esittänyt, että valmisteltaisiin ja
otettaisiin käyttöön nykyistä kattavampi ympäristöntutkimuslaitosten hyväksymis—
ja tarkastusjärjestelmä. Ympäristöministeriö onkin valmistelemassa erityisen
toimikunnan asettamista selvittämään asiaa ja tekemään siitä esitykset. Laborato—
riotyön ohella tulisi järjestelmä valmistella käsittämään koko tutkimusketjun
alkaen näytteenotosta ja päätyen laboratoriotoiminnan kautta ympäristötulosten
raportointiin. Tällä tavalla luotaisiin tutkimusten laadun kannalta hyvät edellytyk
set toteuttaa kestävän kehityksen politiikkaa.

Ympäristöalaan liittyvien standardisointiasioden hoitoa on tehostettu perustamalla
vuoden 1993 syksyllä Suomen Standardisoimisliittoon SfS:ään erityinen ympäris—
töalan standardisointineuvottelukunta (NK 9). Se toimii kattojärjestelmänä, jonka
tehtävänä on luoda yrnpäristöalan standardisoinnin suuntaviivat ja priorisointi—
alueet kansallisella tasolla, sekä koordinoida eurooppalaisella (CEN) ja kansainvä—
lisel lä (ISO) tasolla tapahtuva standardien laadintatyö SfS :n eri toimialayhteisöjen
ja teknisten komiteoiden kesken.

Neuvottelukunnan toiminta on organisoitu kolmeen yhteisöön: ilman laatuun
liittyvää standardisointia hoitaa SFS:n ilmakomitea (TK 103), vesialan (ja laajen—
tunecna myös maaperä— ja jäteanalytiikan) standardisointivastuu on VYH:lla ja
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ympäristöasioiden hallintaan liittyvistä tehtävistä vastaa loppuvuodesta 1993
perustettu erillinen komitea (TK 113). Neuvottelukunnan välityksellä pyritään
hoitamaan myös Suomen edunvalvontaa mm. CEN:ssä. Parhaillaan valmistellaan
esimerkiksi Suomen tekemää aloitetta päästömittausten harmonisoimiseksi CEN:n
ympäristöasioita käsittelevän komitean (PC 7) kesäkuun kokoukseen.

Myös standardisointityön arkipäivä jatkuu. Ympäristötutkimuksissa tarvittavien
menetelmien (ilman laatua lukuunottamatta) standardisointia jatketaan vesien— ja
ympäristöntutkimuslaitoksessa. Uudet asiantuntijaryhmät on nimetty seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi (1994—96). Ympäristönäytteiden kemiallisten määritys—
menetelmien standardisointityöryhmä toimii kahtena jaoksena; epäorgaaninen ja
orgaaninen analytiikka. Samoin kahtena jaoksena toimiva biologisia vesitutkimus—
menetelmiä standardisoiva työryhmä käsittelee hydrobiologisia menetelmiä ja
toisaalta biotestejä. Vesimikrobiologinen standardisointityöryhmä jatkaa toimin
taansa entisessä muodossaan. Tehtäviltään laajentuneena jatkaa toimintaansa myös
maaperän ja jätteiden analytiikan standardisointityöryhmä. Uutena ryhmänä on
toimintansa aloittanut hydrologisten mittausten standardisointityöryhmä. Tämän
“Tiedonvirran” sivuilla on yksityiskohtaisemmin käsitelty näiden ryhmien toimin
taa.

Menetelmien standardisointiin ja käyttöönottoon sekä toisaalta tutkimustulosten
laadunvarmistukseen liittyvää toimintaa koordinoi vesi— ja ympäristöhallituksessa
VYL:n “Laadunvarmistuksen ja standardisointiasioiden yhteistyöryhmä (LASTA)”.

Pertti Heinonen

0
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0
STANDARDOINTIA

VESIKEMIALLISTEN MENETELMIEN STANDARDISOINTI CENissä

Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN (European Committee for Standardi—
zation) on EFTA— ja EU—maiden standardisoimisjäijestöjen yhteistyöelin. CENin
merkitys on kasvanut Euroopan yhdentymiskehityksen myötä ja etenkin sen jäl
keen, kun EY:n neuvosto v. 1985 hyväksyi muutoksen viranomaismääräysten
laadintatavassa. Tämä ns. uusi menettely (new approach) tarkoittaa sitä, että
määräyksissä, yleensä direktiiveissä, esitetään vain oleelliset vaatimukset. Tekniset
spesifikaatiot sen sijaan esitetään eurooppalaisissa standardeissa. Se edellyttää
tarvittavien uusien standardien nopeaa aikaansaamista. Tästä syystä CEN pyrkii
käyttämään hyväksi niin paljon kuin mahdollista valmiita kansainvälisiä ISOn
standardeja. CENin ja ISOn välisen ns. Wienin sopimuksen mukaisesti näiden
järjestöjen tavoitteena on mm. lähettää samat menetelmät lausuntokierrokselle
samanaikaisesti. ETA—sopimuksen astuttua voimaan vuoden 1994 alusta on myös
Suomen osallistuminen yhteiseurooppalaisten standardien valmisteluun tullut
entistä tärkeämmäksi.

Veden laadun tutkimuksissa tarvittavien menetelmien standardisointia varten
CENin alaisuuteen perustettiin v. 1989 teknillinen komitea TC 230 Water Ana—
lysis. Kemiallisista määritysmenetelmistä komitea on toistaiseksi hyväksynyt n. 50
työkohdetta, joista 23:llc on EY:n mandaatti (merkitty tekstissä t:llä). Mandatoidut
kohteet on valittu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivistä 76/464/ETY
“tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta
pilaantumisesta”. Suurin osa näistä kohteista tulisi olla valmiina EN—standardeina
kuluvan vuoden lopussa, jonka jälkeen kullakin maalla on aikaa puoli vuotta
vahvistaa ne kansallisiksi standardeiksi.

Tähän mennessä TC 230 —komitea on saanut valmiiksi seuraavat kemialliset
standardimenetelmät:

1. happi, titrimetr. menetelmä (EN 25813:1992; esikuva ISO 5813:1983)
2. happi, elektrokem. menetelmä (EN 25814:1992; esikuva ISO 5814:1990)
3. arseeni, spektrom. menetelmä (EN 26595:1992; esikuva ISO 6595:1982)
4. nitriitti, spektrom. menetelmä (EN 26777:1993; esikuva ISO 6777:1984)
5. sähkönjohtavuus (EN 27888:1993; esikuva ISO 7888:1985)
6. kjeldahltyppi (EN 25663:1993; esikuva ISO 5663:1984)
7. anioniset pinta—aktiiviset aineet, metyleenisini—indeksi MBAS (EN 903:

1993; esikuva ISO 7875—1:1984, modifioitu)
8. sameus (EN 27027:1994; esikuva ISO 7027:1990).
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Standardit 1 — 4 on Suonien standardisoimislautakunta vahvistanut v. 1993
kansallisiksi standardeiksi. Vahvistamisesta on ilmoitettu SFS—tiedotuksessa 25
(4/93 ja 5/93). IZähikuukausina pyritään standardit 3, 5, 6 ja 7 vahvistamaan SF5—
standardeiksi siten, että standardien teksti painetaan sekä englannin että suomen
kielellä, ensin mainitun ollessa virallinen vahvistuskieli. Myös standardien 1, 2, 4
ja 8 tekstit painettaneen myöhemmin kaksikielisinä. Muille kohteille paitsi
kohteelle 6 on olemassa sama—aiheiset SFS—standardit. Nämä tullaan kumoamaan,
jos katsotaan, että ne ovat ristiriidassa EN—standardien kanssa.
Valmisteilla olevista menetelmäehdotuksista ovat lähiaikoina olleet tai ovat
parhaillaan Suomessa lausuntokienoksella seuraavat:

— kiintoaine, polykarbonaattisuodatin, huokoskoko 0,4 im; pinta— ja
pohjavedet (prEN 870:1993) (valmisteltu TC 230:n tehtäväryhmässä)

— kiintoaine, lasikuitusuodatin; raaka—, jäte—, poisto— ja purkuvedet (prEN
872:1993) (valmisteltu TC 230:n tehtäväryhmässä)

— väri (prEN 27887; esikuva ISO 7887:1985)
— fosfori, ammoniummolybdaattimenetelmä (ortofosfaatti; ortofosfaatti,
liuotinuutto; hydrolysoituva fosfaatti ja ortofosfaatti; kokonaisfosfori,
peroksodisulfaattihapetus; kokonaisfosfori, typpihappo—rikkihappohajotus)
(prEN 1189:1993; esikuva ISO 6878—1:1986, modifioitu)

— kromi*, AAS—menetelmä (prEN 1233; esikuva ISO 9174:1990).

Kuluvan vuoden aikana CEN[fC 230 on suunnitellut lähettävänsä lausuntokier—
rokselle seuraavat menetelmät:

— orgaaninen kokonaishuili* (TOC total organic carbon) (esikuva ISO 8245:
1987, modifioitu)

— adsorboituvat orgaaniset halogeenit* (AOX adsorbable organic halogens)
(esikuva ISO 9562:1989, modifioitu)

— BOD, laimennus— ja siirrostusmenetelmä, ATU—lisäys; vedet, joiden BOD
on 3 — 6000 mg/l (valmisteilla TC 230:n tehtäväryhmässä)

— BOD, laimentamaton näyte; vedet, joiden BOD on 0,5 — 6 mgIl (valmis
teilla TC 230:n tehtäväryhmässä)

— kadmiumt, AAS—menetelmä (esikuva ISO 5961:1994)
— kokonaistyppi, peroksodisuifaattihapetus (esikuva ISO/CD 11905—1:1993)
— kokonaistyppi, laitemenetelmä (esikuva ISO/CD 11905—2:1993)
— analyyttisen laadun tarkkailun (analytical quality control) ohjeet (valmis
teilla TC 230:n tehtäväryhmässä)

— organoleptiset parametrit: maku ja haju (valmisteilla TC 230:n tehtäväryh—
mässä).

— permanganaatti—indeksi (esikuva ISO 8467:1993)
— fluoridi, kloridi, nitriitti, ortofosfaatti, bromidi, nitraatti ja sulfaatti; vähän
likaantuneet vedet; IC—menetelmä (esikuva ISO 10304—1:1992)

— näytteenotto: näytteiden säilytys ja käsittely (esikuva ISO 5667—3, uusitta
vana)

— alkaliniteetti, suuret arvot (esikuva ISO 9963:1993)
— arseeni*, AAS—menetelmä (esikuva ISO/CD 11969:1992)
— elohopea, suora menetelmä, permanganaatti—peroksodisuifaattihajotus
(esikuva ISO 5666—1:1983, modifioitu)

— bromidi, kloridi, nitraatti, nitriitti, ortofosfaatti ja suifaatti; jätevedet; IC—
menetelmä (esikuva ISO/DIS 10304—2:1993)
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— kromaatti, jodidi, suifiitti, tiosyanaatti ja tiosuifaatti; vähän likaantuneet
vedet; IC—menetelmä (esikuva ISO/CD 10304—3:1993)

— ammonium, autom. menetelmä, CFAja FIA (esikuva ISO/CD 11732:1993)
— nitraatti— ja nitrfittityppi sekä molempien summa, autom. menetelmä
(esikuva ISO/CD 13395:1993)

— heksakioorisykioheksaani (isomer. + lindaani)*; heksaklooribentseeni a;
1,2,4•triklooribentseeni*; DDT, DDD ja DDE*; aldriini*; dieldriini;
endriini ; endosulfaam (esikuva ISO/CD 6468:1993)

— pentakloorifenoli*; polyklooratut fenolit (TC 230 perustanut tehtäväryh—
män)

— hiilitetrakloridit; kloroformi*; 1,2•dikloorietaani*; trikloorietaani*; tetra—
kloorieteeni* (esikuva ISO/CD 10301:1993)

/ — atratsiini*; simatsiini* (esikuva ISO/WI 11369:1993)
— parationi ja parationimetyyli* (valmisteilla TC 230:n tehtäväryhmässä).

Varsinaisia määritysmenetelmiä valmistelevien tehtäväryhmien lisäksi TC 230:n
kemian työryhmässä toimii ryhmä nimeltä “Vaaralliset aineet”. Se pyrkii antamaan
yleisohjeet standardien laatijoille vaarallisten aineiden käytön välttämiseksi
ympäristötutkimusten EN—standardeissa.

Vesikemiallisten määritysmenetelmien standardisointityön asiantuntijaelimenä
Suomessa toimii VYH:n asettama työryhmä, joka on jaettu kahteen alaryhmään:
epäorgaaninen ja orgaaninen kemia. Molempien ryhmien puheenjohtajana toimii
Kirsti Haapala, lab, ja sihteerinä Ritva Niemi, lab. Epäorgaanisen kemian ryhmän
jäsenet ovat: Juhani Airo (varaj.) ja Tapio Riiheläinen, Helsingin kaupungin
ympäristökeskus; Olli Järvinen, lab; Mirja Leivuori, Merentutkimuslaitos; Jukka
Palko, Ouvy; Jouni Valtanen, Oy Keskuslaboratorio ja Satu Vuolas, Hevy.
Orgaanisen kemian ryhmän jäsenet ovat: Kirsti Erkomaa, lab; Sirpa Herve, KSvy;
Ritva Mutanen, Kasvintuotannon tarkastuskeskus; Erkki Sippola, Valtion teknilli
nen tutkimuskeskus; Heli Sirn, Helsingin yliopiston kemian laitos ja Jouni
Valtanen, Oy Keskuslaboratorio.

Lisätiedot: Kirsti Haapala, lab, puh. 6951 510
Kirsti Erkomaa, lab, puh. 6951 562
Olli Järvinen, lab, puh. 6951 543
Ritva Niemi, lab, puh. 6951 541

Kirjallisuutta:
Tiedonvirta 3/1993. Vesikemiallisten määritysmenetelmien standardisointi.
SFS—opas 5. SFS—standardiehdotusten käsittely. Suomen Standardisoimisliitto SF8. 1993.
SFS—opas 6. Eurooppalaisten standardien vahvistaminen SFS—standardeiksi. Suomen Standardisoi—
misliitto SFS. 1992.
SFS—opas 9. Eurooppalaisen standardisoinnin perustiedot. Suomen Standardisoimisliitto SFS. 1991.
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OECD:n OHJEET KEMIKAALIEN TESTAAMISEEN

Vuodesta 197$ lähtien on OECD:n kemikaalien valvontaa koskevan erityisohjel—
man puitteissa kehitetty kemikaalien testausohjeita (OECD Guidelines for Testing
of Chemicals). Kehittämistyön tarkoituksena on kemikaalitietojen luotettavuuden
lisääminen ja tietojen vastavuoroisen hyväksyminen edistäminen jäsenmaissa.
Työn luonteeseen kuuluu nopea reagointi uusiin testitarpeisiin ja alalla tapahtu
vaan tieteelliseen kehitykseen.

V. 1990 työ organisoitiin uudelleen. Ohjelma (Test Guidetines Programme) sai
entistä kiinteämmän rakenteen, ja sen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus paranivat
huomattavasti.

Ohjelman rakenne ja vastuusuhteet

Kansallisilla yhdyshenkilöillä (Nationat Co—ordinators, NCs) on ohjelmassa
keskeinen asema. He toimittavat kansalliset ehdotukset uusiksi testiohjeiksi tai
vanhojen testiohjeiden uudistamiseksi sekä kokoavat maakohtaiset kommentit
OECD:n sihteeristön kierrättämistä asiakiijoista. Jotta työ olisi tehokasta, tarvitaan
hyvä maan sisäinen asiantuntijaverkosto.

Sihteeristön tehtävä on tukea ohjelman toimintaa. Se valmistelee ehdotuksen
vuotuiseksi työohjelmaksi ja ohjaa erilaisia hankkeita, laatu dokumenttiluonnoksia
ja järjestää kokouksia. Tarpeen vaatiessa sihteeristö voi myös tehdä aloitteen
testiohj een uudistamiseksi.

OECD:n kemikaaliryhmän ja erityisohjelman valvontakomitean yhteiskokous
(Joint Meeting of the C’hemicats Group and Management ornmittee of the
Special Programme of C’hemicals) valvoo yleisesti työn käytännön edistymistä ja
sovittaa yhteen erilaisia näkökohtia. Se myös varmistaa, että rahoitus on riittävä
suunniteltujen hankkeiden toteuttamiseksi.

Menettelytavat testiohjeen kehittämiseksi

Aloite uudeksi testiohjeeksi tai ohjeen muutokseksi voi tulla kansallisilta yli—
dyshenkilöiltä, siliteeristöltä tai tiedeyhteisöiltä kansallisen yhdyshenkilön kautta.
Ennen aloitteen jättämistä varmistutaan, että se on käynyt läpi kriittisen tarkaste
lun, joka takaa, että ehdotettu testi on tarkoituksenmukainen, tieteellisesti perus
teltu ja toistettava.

Usein kehittely— tai uudistustyö aloitetaan laatimalla erityinen asiakirja Detaiied
Review Paper (DRP). Tällainen laaditaan varsinkin, jos on kyseessä useamman
saman alueen testiohj een muodostama paketti. DRP sisältää muun muassa tarkas
telun alan tieteellisestä edistymisestä, kartoituksen ja arvion olemassa olevista
menetelmistä sekä ajankohtaiset kansainväliset vaatimukset, aukkokohdat olemas—
saolevassa testiohjepaketissa sekä konkreettisen uudistamis— tai kehitysehdotuk—
sen.
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Sihteeristö pyytää kehitystyön eri vaiheissa mielipiteen jäsenmaiden kansallisilta
asiantuntijoilta (Nominated National Experts). Dokumentit lähetetään joko suoraan
asiantuntijoille kommentoitaviksi tai kansallisen yhdyshenkilön kautta. Asiantunti
jat lähettävät mielipiteensä aina kansalliselle yhdyslienkilölle, joka laatu niiden
perusteella maakohtaisen kannanoton (National Position Paper) käsiteltävänä ole
vaan testiohjeeseen tai DRP:hen. Tähän asiakiijaan liitetään asiantuntijoiden
kommentit allekirjoituksella ja asemalla varustettuna. Suositeltavaa olisi, että
asiantuntijat päätyisivät yhdenmukaisiin suosituksiin. Muussa tapauksessa kirjataan
erilaiset näkökannat. Sihteeristö pyytää myös mielipiteen BIAC:lta (Business and
Industry Advisory Committee) ja mikäli näyttää tarpeelliselta, kansainvälisiltä
tieteellisiltä yhteisöiltä tai muilta organisaatioilta.

Konsultaatiot, OECD:n työkokoukset ja asiantuntijakokoukset

Riippuen saatujen kommenttien luonteesta ja lajuudesta sihteeristö joko kierrättää
luonnoksia tai ehdottaa, että asian tiimoilta järjestetään asiantuntijoiden konsultaa—
tio, OECD:n työkokous tai ad hoc —asiantuntijakokous.

Ehdotusten hyväksyminen ja vahvistaminen

Kun riittävä testiohjetta koskeva yksimielisyys on saavutettu, testiohjeluonnos
lähetetään kansallisille yhdyshenkilöille hyväksyttäväksi. Hyväksyminen ilmais—
taan klijallisesti tai vuosittaisissa kokouksissa. Tämän jälkeen testiohje—ehdotus
menee yhteiskokoukselle (Joint Meeting) arvioitavaksi ja vahvistettavaksi.
Vahvistuksen jälkeen sihteeristö toimittaa ehdotuksen Environment Policy Com—
mittee’lle (EPOC), jolta pyydetään hyväksyntää, jotta esitys voitaisiin toimittaa
OECD:n Council’ ille muodollista hyväksyntää varten.

Testiohjeiden saatavuus

Testiohjeet on saatavilla yhtenäisenä pakettina sihteeristöltä. Pakettia täydennetään
jatkuvasti. Ohjeet on saatavilla myös disketillä.

Ohjeita kehitetään seuraaville osa—alueille: Fysikaalis—kemialliset ominaisuudet,
vaikutukset bioottisiin systeemeihin, hajoaminen ja kertyminen sekä terveysvaiku—
tukset.

Testiohjeiden käyttö

Missä tahansa kemikaalien testausta mietitään, tulisi OECD:n testiohjeet ottaa
huomioon. Koska OECD:n jäsenmaat ovat hyväksyneet testiohjeet, niiden käyttö
uuden tiedon tuottamisessa muodostaa yhtenäisen perustan datan hyväksymiselle
kansainvälisesti. Samalla jäsenmaat ja teollisuus säästävät kustannuksissa, joita
eri[lisistä testauksista muodostuisi.
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OECD:n Council’in päätöksen mukaan, joka koskee tietojen vastavuoroista
hyväksymistä (Mutual Äcceptance of Data; 1981), on tieto, joka on tuotettu
yhdessä jäsenmaassa käyttäen OECD:n testiohjeita, hyväksyttävä toisessa jäsen—
maassa ympäristön ja ihmisen terveysvaarojen arviointiin, jos testit on tehty
OECD:n Good Laboratory Practice —periaatteiden mukaisesti.

OECD:ssä on v. 1993 valmistunut dokumentti Guidance Document for the
Devetopment of OECD Guidelines for Testing of Chemicals, jossa selitetään
yksityiskohtaisesti testiohjelman rakennetta.

Testiohjeet voi tilata osoitteesta: Dr. Herman B.W.M. Koeter, OECD, Environ—
mental Health & Safety Division, 2, me Andre—Pascal 75775 Paris, Cedex 16,
France.

Lisätiedot: Marja Luotola, vet, puh. 6951 471.

BIOLOGISTEN MENETELMIEN STANDARDISOINTI

Biologisten vesitutkimusmenetelmien standardisointityö jatkuu vesi— ja ympäris—
töhallinnon Biologisessa työryhmässä jonkin verran uudistetussa muodossa. Sen
tehtävät ovat vuoden 1994 alusta jakautuneet kahteen alaryhmään.

— Hydrobiologisen ryhmän toiminta tulee sisältämään erityisesti pohjaeläin—
tutkimusmenetelmien kehittämistä. Samoin tullaan käsittelemään limoitturnista (J
kuvaavia perifyton— ja havasmenetelmiä sekä makrofyyttiseurantamenetelmiä.
— Biotestijaos valmistelee mm. toksisuus— ja hajoavuustestistandardeja. Se pyrkii
kehittämään myös veden laatua kuvaavia pitkäaikaisia testi— ja tutkimusmenetel—
miä.

Molempien ryhmien puheenjohtajana toimii Pertti Heinonen (vet) ja sihteerinä
Marja Ruoppa (vyt). Ryhmien jäsenet on valittu edustamaan monipuolisesti vesi—
ja ympäristöhallintoa, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.

Biologisten menetelmien standardisointia hoidetaan usealla eri tasolla. Vesi— ja
ympäristöhallituksen ja Suomen Standardisoimisliiton välisen toimialayhteisösopi—
muksen mukaisesti työryhmä vastaa kansallisella tasolla suomalaisten SFS—
standardien valmistelusta. Samoin työryhmä hoitaa alan kansainvälistä yhteistyötä
osallistumalla kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n ja eurooppalaisen
standardisointijärjestön CEN:n työskentelyyn. Huomioon otetaan myös se toimin—
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ta, jota tehdään OECD:n Chemicals Group and Management Committeem Test
Guidelines Programme—ryhmissä. Näiden lisäksi ylläpidetään asiantuntijasuhteita
muihin pohjoismaihin.

ISO:ssa toimii vesikomitea ISO/TC147 ‘Water quality” ja sen yhteydessä alako—
miteat SC5 “Biological rnethods” sekä SC6 “Sampling” menetelmäkohtaisine
työryhmineen. ISO—standardit ovat laajan kansainvälisen yhteistyön tuloksena
laadittuja standardeja. Niiden vahvistaminen kansallisiksi standardeiksi tapahtuu
kunkin maan harkinnan mukaan ja niitä voidaan käyttää kansallisina esikuvina.

CEN:ssä toimii vastaava eurooppalainen komitea CEN[fC230 ‘Water analysis”
ja sen alaisuudessa työryhmä WG2 ‘Biological methods”, jolla on toistaiseksi
kaksi alaryhmää. CEN:ssä valmistellut EN—standardit ovat sitovia ja jäsenmaiden
tulee puolen vuoden sisällä vahvistaa ne sellaisenaan kansallisiksi standardeiksi.
Samalla niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit on kumottava. Tähän
mennessä vainiistuneiden EN—standardien esikuvina on käytetty jo valmiita ISO—
standardeja.

OECD:n testimenetelmäohjeet koskevat kemikaalien testausta ja ovat myös
jäsenmaita velvoittavia.

Biologiaan liittyviä kansallisia SFS—standardeja on tällä hetkellä valmiina 14
kappaletta. Ne koskevat mm. kasviplanktonia, veden a—klorofylliä, pohjaeläin—
näytteenottoa sekä myrkyllisyyden ja hajoavuuden testausta. CEN:n työohjelmassa
on valmisteilla 18 biologiaan liittyvää standardiehdotusta. Myös ISO:ssa on
valmisteilla useita standardiehdotuksia.Biologincn työryhmä käsittelee ja antaa
lausunnot kaikista toimialaansa liittyvistä ehdotuksista ja vastaa niiden perusteella
laadituista kansallisista standardeista.Työ sisältää myös osallistumisen kansainvä
lisiin ja kansallisiin vcrtailututkimuksiin.

Taulukko biologisista menetelmästandardeista 1994

SFS 3094 3.11.1977 Kasviplanktonin perustuotannon ja perustuotantoky—
vyn määritys radiohiilimenetelmällä

Sf8 5076 26.6.1989 Vesitutkimukset. Pohjaeläinnäytteenotto Ekman—
noutimella pehmeiltä pohjilta

SF8 5077 26.6.1989 Vesitutkimukset. Pohjaeläinnäytteenotto käsihaavilla
virtaavissa vesissä

SfS 5730 12.5.1992 Vesitutkimukset. Pehmeiden pohjien pohjaeläimistön
ja sedimentin näytteenotto putkinoutimella

SFS 5772 23.8.1993 Veden a—klorofyllipitoisuuden määrittäminen.
Etanoliuutto. Spektrofotometrinen menetelmä

SFS 3035:Sv 21.12.1984 Vesitutkimukset. Kemiallisten aineiden akuutin myrkyl—
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lisyyden määrittäminen makean veden kalalla. Semistaattinen menetelmä

SFS 5073 24.3.1986 Vesitutkimukset. Akuutin myrkyllisyyden määrittä—
minen kiijolohella Salmo Gairdneri Richardson, Teleostei, Salmonidae. Staattinen
ja semistaattinen menetelmä

SfS 5501 23.9.1991 Vesitutkimukset. Myrkyllisyyden määrittäminen
seeprakalan mädin ja poikasten avulla. Semistaattinen menetelmä

SFS 5062 31.12.1984 Vesitutkimukset. Akuutin myrkyllisyyden määritys

Daphnia magna Straus vesikirpulla

SfS 5072 24.3.1986 Vesitutkirnukset.Myrkyllisyystesti leväpuhdasviljel—
mällä

EN—SFS 2940$ Water quality — Evaluation in an aqueous medium of the
“ultimate” aerobic biodegradability of organic compounds — Method of deter—
mining the oxygen demand in a closed respirometer (ISO 9408:1991)

EN—SFS 29439 Water quality — Evaluation in an aqueous medium of the
“ultimate” aerobic biodegradability of organic compounds — Method by analysis
of released carbon dioxide (ISO 9439:1990)

EN—SFS 29888 Water quality — Evaluation of teh aerobic biodegradability
of organic compounds in an aqueous medium — Static test (Zahn—Wellens
method) (ISO 9888:1991)

EN—SFS 28692 Water quality — Fresh water aigal growth inhibition test
with Scenedesmus subsbicatus and Selenastmm capricornutum (ISO 8692:1989)

Edellämainittuja standardeja on saatavissa Suomen Standardisoimisliitosta,
puh. (90)1499331

Lisätiedot: Marja Ruoppa, vyt, puh. 6951 472

4p
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MAAPERÄN BIOLOGISET TUTMMUSMENETELMÄT TÄYDENTÄ
VÄT KEMIALLISTA ANALYSOINTIA

Ilmaan ja veteen verrattuna maaperä on hyvin heterogeeninen matriisi. Maaperä
pystyy pidättämään tehokkaasti haitta—aineita, erityisesti kahden— ja kolmenarvoi—
sia kationeja sekä poolittomia molekyylejä. Siksi maaperässä, kuten sedimenteissä,
saattaa olla erittäin korkeita haitta—ainepitoisuuksia. Ekologisesti maaperän
päätehtävä on orgaanisen aineksen hajotus, ravinteiden mineralisointi ja humusai—
neiden muodostaminen. Keskeiset osat typen, fosforin ja rikin kiertoa sijaitsevat
maaperässä. Biologinen aktiivisuus on korkeimmillaan siellä, missä hapen ja
orgaanisen aineksen pitoisuus ovat korkeita. Haitta—aineet vaikuttavat maaperän
biologiseen aktiivisuuteen, kuten maahengitykseen sekä mikrobibiomassaan ja
useisiin entsyymiaktiivisuuksiin ja siten ravinteiden kiertoon.

Biologiset menetelmät täydentävät saastuneen maa—alueen kemiallista analysoin—
tia. Biologisilla testeillä on kaksi etua verrattuna kemialliseen analysointiin: ne
mittaavat suoraan haitta—aineen vaikutusta saastuneen alueen eliöstöön ja ovat
yleensä kemiallisia menetelmiä halvempia soveltuen siten näytteiden seulontaan.
Niitä voidaan käyttää haitta—aineiden paikantamiseen ja toksisuuden arviointiin
saastuneen alueen puhdistusprosessin eri vaiheissa. Saastuneelta alueelta tuleviin
näytteisiin voi sisältyä maa—, sedimentti— ja vesinäytteitä.

Maaperän biologisia menetelmiä standardisoivista järjestöistä tärkein on ISOfTC
190 Soil Quality’/SC 4 ‘Biological Methods’. Se kehittää menetelmiä, joilla
mitataan aerobisissa olosuhteissa tapahtuvaa biohajoavuutta. Kastemadoille
kehitetään akuuttia toksisuutta mittaavaa testiä. Kastemadoille kehitetään myös
testiä, jolla mitataan haitta—aineiden vaikutusta lisääntyvyyteen. Haitta—aineiden
vaikutusta kasveihin mitataan juurikasvu— ja itävyystesteillä. Standardisoituja
menetelmiä on valmiina pari. OECD on kehittänyt biohajoavuuteen liittyviä
testejä. EPA:n ja ASTM:n suosittelemiin saastuneiden maa—alueiden testeihin
kuuluvat mm. juurikasvu, itävyys, kastemadoilla tehtävät myrkyllisyystestit,
Microtox, Toxi—Chromotest ja SOS—Chromotest.

Maaperän biologiset menetelmät ovat vielä kehittymässä. Testejä on saatava
useammalle maaperän eliölajille kuin kastemadolle, joka on käytetyin testieliö.
Kuolevuutta tai jonkin elintoiminnan loppumista mittaavien toksisuustestien sijaan
pyritään kehittämään herkkiä biokemiallisia menetelmiä, jotka mittaavat haitta—
aineiden myrkyllisyysvaikutuksia altistuksen varhaisvaiheessa (biomarker). Näiden
testien soveltaminen maaperäeliöihin on vasta alkamassa. On tärkeää, ettei
standardisoida vain yhtä testiä, vaan otetaan huomioon koko prosessi näyt—
teenotosta lähtien.

VYL on liittynyt P—jäseneksi ISO,TC 190/SC 4:n biologisia menetelmiä standar—
disoivaan alakomiteaan. Menetelmiä voidaan soveltaa VYL:n omissa saastuneiden
maiden projekteissa. Näitä menetelmiä sovelletaan tulevaisuudessa myös jät—
teidentutkimukseen CEN:in jäteanalytiikkaa yhtenäistävässä teknisessä komiteassa.

Lisätiedot: Anneli Joutti, Kirsten Jørgensen ja Minna Laine, ttt, p. 6951 434
Jukka Ahtiainen ja Pekka Vanhala, vet, p. 6951 484

KO
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VESIMIKROBIOLOGIÄN MENETELMIEN STANDARUISOINTI

KANSALLINEN TYÖ

Vesimikrobiologian menetelmien standardisoinnista vastaa Suomessa SFS:n ja
vesi— ja ympäristöhallituksen toimialayhteisösopimuksen perusteella vesi— ja
ympäristöhallituksen asettama vesimikrobiologistcn menetelmien standardisoin—
tityöryhmä. Työryhmän nykyinen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja apul.—
prof. Seppo Niemelä Helsingin yliopiston soveltavan kemian ja mikrobiologian
laitokselta, jäsen yliassistentti Maija—Liisa Hänninen Eläinlääketieteellisestä kor—
keakoulusta, jäsen laboratoriohygieenikko Seija Kalso Helsingin kaupungin
ympäristökeskuksesta, jäsen mikrobiologi Kirsti Lahti vesi— ja ympäristöhalli—
tuksesta, jäsen erikoistutkija Pertti Martikainen Kansanterveyslaitoksesta, jäsen
toimitusjohtaja Rauno Piippo Vesi— ja viemärilaitosyhdistyksestä ja sihteeri
erikoistutkija Maarit Niemi vesi— ja ympäristöhallituksesta.

Vesimikrobiologian standardimcnetelmiä on laadittu vuodesta 1975 lähtien ja
kansallisista standardeista on koottu käsikirja (SFS Käsikirja 94), jossa ovat SFS—
standardit ja laaja johdanto—osa perustekniikoiden käytöstä. Käsikiijan ilmestymi
sen jälkeen ovat ilmestyneet standardit mikrosienten määrittämiseksi (SfS) ja
putki— sekä pesäkemenetelmät suifiittia pelkistävien itiöiden (klostridi—itiöt)
määrittämiseksi vedestä (SFS).

KANSAINVÄLINEN TYÖ

Pohjoismainen standardisointi INSTA:n puitteissa alkoi mikrobiologian osalta
vuonna 1976, mutta INSTA:n vesikomitea päätettiin lakkauttaa vuonna 1992,
koska kansainvälinen toiminta ISO:ssa ja eurooppalainen standardisointi CEN:ssä
laajenivat voimakkaasti.

ISO:n vesikomitean mikrobiologisten menetelmien alakomitean (ISO[fC 147/SC
4) ja sen työryhmien työhön Suomi on osallistunut 70—luvun puolivälistä lähtien.
Tästä sihteeristöstä on lähes kuuden vuoden ajan vastannut VYH (Maarit Niemi
sihteerinä). Alakomitean puheenjohtajana toimii apul.prof. Seppo Niemelän
Helsingin yliopistosta. Sihtecristöstä luovutaan tämän vuoden lopussa.

ISOfFC 147/SC 4 on valmistellut tai valmistelee menetelmästandardeja seuraavista
aiheista (tämän hetkinen tilanne on tarkemmin kuvattu taulukossa 1):
— WG 1: Viljelymenetelmät ja heterotrofinen pesäkeluku
— WG 2: Koliformiset bakteerit ja E. coli
— WG 3: Pseudomonas aeruginosa
— WG 4: fekaaliset streptokokit
— WG 5: Klostridit
— WG 6: Typen kierron bakteerit (työryhmä lakkautettiin, koska kiinnostus oli

liian vähäistä)
— WG 7: Salmonella
— WG 8: Vibriot (työryhmä lakkautettiin, kun kansainvälistä standardia ei enää

katsottu tarvittavan)
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Taulukko 1. Vesimikrobiologian standardisoinnin kansainvälinen tilanne vuonna 1993.

Komitea Menetelmä Tekniikka Snvellatssalae Vaihe

tsorrc 147 Klosteidit pstkimenntolmä (MPN)

opas yleistekniiknihin ISO 8199

laadunvaemennas ISO 7704

laadanvarniensas ISO 9998

apas yleisistä menetelmistä aasi
työkohde
vesimikro—
biologian
analyyseissä

kaikenlaiset, myös sameat vedet ISO 6461/1

CEN7tC 230 Klnstridit

ISOiTC 147 llostridit

identtinen ISO.n kanssa

kalvosaodatns

EN 26461-1

kaikenlaiset vedet, ei sameat ISO 6461/2

CENfrC 230 Klosteidit tdenttinett ISO:n kanssa EN 26461—2

°CENrC 230:WG 3 on knrnstannt laadon vaentennaksen nterkitystä, vaikka aihe ei kaslo sen viralliseen tyäohjelataan

ISOrrC 147 Salmonella liemirikastas (P/A)

CEN,TC 230 Salmnnella idnnttiaen ISO:n kanssa

ISOfrC 147 Heterottofinen penäkelaka maljavalu ja pintalevitys kaikenlaiset vedet

CEN/TC 230 Heterotrofinen pesäkelaka maljavala jaomavesi

ISO 6222
snsiminea
yhteistyössä
CEN,TC 230/WO 3:n
kanssa

TO 1 valmistelee

ISOfFC 147 Kolifarmit, lämpäkestniset kalvossodatns
kolifornrit, alnstava E. tuli

ISOJTC 147 Koliformit, lämpäkestniset parkintenetelnsä (MPN)
koliftsrntss, alastava E. tuk

ISOsTC 147 E tuk

äaneslys 94—01—31

kaikenlaiset vedet, ei sameat ISO 9308—1

kaikenlaiset vedet ISO 9308—2

saastatseet pistavedet ISO/CD 9308—3

ISO7rC 147 E. tuli

CEN[FC 230 ISO 9308—1 ja —2 ei hyväksytty
rinnakkatnen äänestys ISO/CD
tai DIS 930S—3:sta

jaomavedet, pnhtaat pintavedet WD ei olemassa

ISOfrC 147 Fekaaliset steepsokokit
(enteenkakit)

CENfC 230 Fekaaliset streptokokis
(enterokokis)

ISOfrC 147 Fekaaliset atreptokokit

CENfC 230 Fekaaliset steeptokokis
(enterokokit)

patkimeneselma (MPN)

rinssakkaisen äänestys ISO:n
kanssa

kalvassodatos

ninnakkainen äänestys ISO:n
kanssa

saastaneet pintavedet

pahtaat vedet

ISO/CD 7899—1
äänestys 94—01—31

ISO/WD 7899-2
kommentit 94—01—31

ISOfC 147

tsorrc 147

Paeodomusas aevaginosa putkimeaetelmä (MPN)

Pseadumonas aeraginosa membeane filteation

CENrC 230 Pseadomooas aevsgiaosa kalvossodatas?

ISO,TC 147 F—spesiöset RNA—faagit agarkerrosvala

ISOJC 147 Somaatsiset hakteriofaagit avain

kaikenlaiset vedet ja kosketak— ISO 8360—1 aasittava
sessa olevat materiaalit yhteistyössä CEN/TC

230/WO 3 kanssa

kaikenlaiset vedet, ei sameat ISO 8360—2 aasittava
yhteistyössä CENfrC 230
WG 3fO 2:n kanssa

jaamavesi WO ei olemassa

kaikenlaiset vedet, sedimeatit DIS 10705—1
Isetteet, sinspskkasatteet hyväksytty

ksten DIS 10705—1 WD ei olemassa

ISOfC 147

ISOfrC 147

ISOJC 147

ISOfrC 147

Viljelymenetelmät erilaiset

Kalvossodatinten arviointi hatvosaodatas

Kasvaalastojes arviointi pesäkemenetelmä

1.aadsn varmeonss erilaiset

CENfrC 230 Laadsavarnsenrsss
vesiniikrohiolssgian
analyyseissä°

kaikenlaiset vedet, paitsi lIS 6340 toinen
viemärivesi versio laasaonollo

risoakkainen äänest3 s
ISO:n kanssa prEN 26340

psstkirrrsssetelirrä

ISOfrC 147 Legiosella psotalevitys (honsenttoinesa kaikenlaiset vedet ja kosketak— toinen CD 11731
jalkees) sissa olevat materiaalit laassanolla
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— WG 9: Kalvosuodattimet ja kasvualustat (materiaalien laadunarviointi—
menetelmät)

— WG 10: Legionelia
— WG 11: Bakteriofagit
— WG 12: Laadunvarmennus vesimikrobiologian menetelmissä

EUROOPPALAINEN TYÖ

Eurooppalaisia (EY— ja EPPA—maat) standardeja laativan CEN:n vesikomitean
mikrobiologisten menetelmien työryhmä (CEN/TC 230/WG 3) aloitti toimintansa
syksyllä 1991 ja on pitänyt sen jälkeen kokouksia kaksi kertaa vuodessa. Seuraava
kokous on Jönköpingissä huhtikuussa. Työ keskittyy EY direktiivien käytössä
tarvittavien menetelmien standardisointfin ja edetlyttää vastaavien kansallis
ten menetelmien peruuttamista.

Työn käynnistyessä kaikkiaan seitsemän ISO—standardia kierrätettiin CEN:n
jäsenmaissa lausunnolla, mutta näistä vain kaksi klostridimenetelmää päätettiin
hyväksyä EN—standardeiksi. Muiden menetelmien osalta valmistelu jaettiin ISO:n
ja CEN:n välillä pyrkien yhteiseen äänestyskierrokseen järjestöjen solmiman
Wienin sopimuksen perusteella (taulukko 1). ISO:lla on valmistelun vastuu
koliformisten bakteerien, Escherichia coiin, fekaalisten streptokokkien ja Sai—
moneitan osalta, kun taas CEN vastaa valmistelusta heterotrofisen pesäkeluvun
määrittämiseksi juomavedestä (CENITC 230/WG 3[fG 1) ja Pseudomonas
aeruginosan määrittämiseksi pullotetusta vedestä (CENR’C 230/WG 3ffG 2).

Euroopan intergaatiotavoitteista lähtevät aikataulut standardien valmistelulle ovat
niin kireät, että aikatauluja on jo jouduttu muuttamaan löysemmiksi. Yhteisym—
märryksen saavuttaminen mikrobiologisista määritysmenetelmistä on osoittautunut
vaikeaksi toisaalta pitkien perinteiden vuoksi ja toisaalta perinteisten menetelmien
puutteellisen validoinnin vuoksi.

Lisätiedot: Maarit Niemi, vet, puh. 6951 483
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POHJAELÄINSTANDARDOINTI

Vesien pohjaeläimistöä (järvien ja jokien pohjilla elävät selkärangattomat eläimet
— kuten simpukat, hyönteistoukat, madot ja äyriäiset) tutkitaan hyvin monenlaisen
syyn takia. Kun 60—luvulla tieto ja huoli luonnon tilasta tuli giobaaliseksi asiaksi,
pohjaeläimistöä alettiin käyttää yhä enemmän vesien tilan ja likaantumisen
tutkimiseen. Tämä tutkimustapa osoittautui antoisaksi perinteisen veden laadun
mittauksen rinnalla, ja viime aikoina on alettu myös ajatella sen taloudellista
edullisuutta.

Mutta kuinkas verrata tuloksia, jos eivät menetelmät ole samanlaisia?
Standardoitavaa on — näyttenottolaitteet, näytteiden käsittely, tulosten käsittely ja
tulkintatapa. Pohjoismaat ovat INSTA—yhteistyön aikana onnistuneet
yhtenäistämään näytteenottolaitteistoa ja —käsittelyä, minkä osalta työ on vielä
ollut suhteellisen helppoa. Lisäksi Pohjoismaihin on juuri kehittymässä laaja
vcsiympäristön seurannan tutkimusohjelmisto niin järviin kuin jokiin — ja onneksi
pitkälle standardimenetelmien pohjalta. Seurannasta on jo hyviä tuloksia, ja
tulevaisuus näyttää selvältä.

Tulosten käsittely ja tulkintatapa sensijaan ovat yhteiskunnallisen ja teknisen
kehityksen jaloissa. Tulosten käsittely on kovasti muuttumassa. Aiemmin riittivät
pitkät latinalaisten lajinimien listat, tiedot tiheyksistä ja massoista. ATK—aika
mahdollistaa nyt laji—informaation monipuolisen käsittelyn tilastollisine testeineen
ja taustatietojen yhdistämisen niihin. Yhtenäistä käytäntöä vaaditaan niin tietojen
tallennukseen (datapankit) kuin sopivien testien valintaan ja tulosten esittämiseen.

Tulkintatapa on kiinni tutkimuksen tarkoituksesta. ‘Tavanomaisen’ rehevöitymis—
likaantumisen lisäksi halutaan tietää vesien myrkyllisyydestä, happamoitumis—
kehityksestä tai vaikkapa ‘Rion kokouksen’ vaatimuksena vesiluonnon
monimuotoisuudesta. Euroopassa kansalliset ympäristöongelmat ja
luonnonmaantieteelliset erot (missä ovatkaan Hollannin kirkkaat tunturipurot!!)
vaativat tämän kokoisella alueella paljon standardisoimistyötä. CEN—yhteistyössä
on keskitytty jokiin, mikä hyvin kuvastaa ongelmavesien ryhmää Euroopan
tasolla. Lisäksi suuret joet Keski—Euroopassa ovat ‘ylikansallisia’, ja vaativat
siksikin yhteistyötä.

CEN:n alaisten pohjaeläintyöryhmien toiminta ei kaadu ainakaan työn puutteeseen.
Tutkimusten tekijöiden on oltava pitkälle koulutettuja ammattilaisia, mutta ei riitä
että tuntee oman luonnon lohkonsa. Selvästi on alkanut korostua biologisen
tutkimuksen yhteiskunnallinen puoli. Vastuu on suuri, jos tulokset halutaan saada
päätöksiä varten ymmärrettävään muotoon.

Lisätiedot: Esa Koskenniemi, Vavy, puh. 961—3256 639
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MAAPERÄ- JA JÄTEANALYTIIKAN STANDARDISOINTI -
VAKUNIUNUT OSA JÄTrEIDENTUTKIMUSTA

Viime vuosina on tullut voimakas tarve yhtenäistää kiinteiden ympäristönäytteiden
tutkimusmenetelmiä. Kiinteät ympäristönäytteet ovat esimerkiksi maata, lietettä,
sedimenttiä tai jätettä. Yhtenäisiä menetelmiä tarvitaan paitsi tutkimukseen, myös
päästöjen valvontaan ja toimintojen ohjaukseen. Saastuneiden maiden kunnostus—
tarpeen määrittäminen, puhdistamolietteen sijoituksesta päättäminen ja jätteiden
kaatopaikkakelpoisuuden arviointi vaativat laboratoriotutkimuksia. Vertailukelpoi—
sia analyysituloksia saadaan vain vakiintuneilla näytteenotto—, esikäsittely—,
analysointi— ja laadunvarmennusmenetelmillä.

Kiinteiden ympäristönäytteiden käsittelyä ja analysointia vaikeuttaa heterogeeninen
koostumus. Ne sisältävät kiinteän faasin lisäksi vettä, öljyä, liuottimia ja kaasuja.
Kiinteä faasi voi sisältää erikokoisia rakeita ja orgaanista ainesta, kuten puun—
kuorta jne. Jätteistä voi löytyä kaikkea hiuksista hetekaan.

Useilla ympäristöä tutkivilla aloilla on vanhastaan omat menetelmänsä kiinteille—
km näytteille. Viljavuus— ja muun maanviljclystutkimuksen sekä mineralogisen
tutkimuksen menetelmät eivät yleensä sovellu suoraan ympäristönsuojelullisiin
tarkoituksiin, mutta antavat hyvän perustan.

Kiinteiden ympäristönäytteiden tutkimusmenetelmiä yhtenäistetään sekä kansalli—
sissa että kansainvälisissä järjestöissä. Kansallisella tasolla tunnetuimpia ovat DIN
(Saksa), NNI (Hollanti), ASTM ja EPA (USA). Maailmanlaajuisesti toimiva ISO
ja eurooppalainen CEN ovat tärkeimmät kansainväliset standardisointijärjestöt.
OECD:ssa on kemikaalivalvontaan liittyvää toimintaa.

ISO:n tekninen komitea TC 190 Soi! Quality’ on yhtenäistänyt maaperän tutki—
musmenetelmiä, kuten näytteenottomenetelmiä sekä kemiallisia, biokemiallisia,
biologisia, mikrobiologisia ja geoteknisiä menetelmiä vuodesta 1985 alkaen. VYL
on osallistunut näytteenottomenetelmien ja kemiallisten menetelmien yhtenäistä—
miseen. Toimintaa ollaan laajentarnassa biologisiin ja geoteknisiin menetelmiin.
Ensimmäiset valmiit ISO—standardit (1994) liittyvät maanäytteen esikäsittelyyn,
näytteenottoon, biohajoavuuteen ja matotoksisuustesteihin. ISO—työskentelyssä
pyritään saamaan aikaan mahdollisimman laaja yksimielisyys ja perusteellisesti
testatut menetelmät.

CEN:iin perustettiin runsas vuosi sitten jäteanalytiikkaa standardisoiva TC 292
‘Characterization of Waste’, jonka työhön kuuluvat mm. jätteiden kaatopaikkakel—
poisuutta mittaavat liukoisuustestit sekä jätteiden että jäteuutteiden kemiallinen
analysointi. Kemiallisessa standardisoinnissa pyritään hyödyntämään olemassa
olevia valmiita, etenkin ISO[FC 190:n kehittämiä hyvin testattuja menetelmiä.
Keskeisiä vaikuttajia CEN:in työssä ovat eurooppalaiset suuret standardisointimaat
Saksa, Englanti, Hollanti ja Ranska, joilla on omat vahvat jätealan standardisointia
ohjaavat taloudelliset intressinsä. Pohjoismaat toimivat kiinteässä yhteistyössä
omien näkökantojensa esiintuomiseksi.
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VYL toimii ISO:ssa ja CEN:ssä SFS:n toimialayhteisönä, joka järjestää menetel—
mäehdotusten lausuntokierrokset Suomessa ja laatu Suomen kannanoton. Epäor—
gaanisista menetelmistä on helppo saada palautetta suomalaisilta laboratorioilta.
Orgaanisista menetelmistä on huomattavasti vähemmän kokemusta ja palautteen
saaminen on työlästä. Vaikka vastauksia ei saadakaan kaikilta laboratorioilta,
olemme kokeneet, että lausuntokierroksilla pystytään levittämään tietoa uudesta
tutkimusalueesta.

VYL:n edustajia toimii ISO:ssa ja CEN:ssä teknisten komiteoiden ja työryhmien
asiantuntijajäseninä. VYL:lle on ehdotettu vuoden 1996 ISO/TC 190:n kokouksen
järjestämistä Suomessa. Kokouksen puitteissa on mahdollista tehdä kansainväli
sesti tunnetuksi suomalaista maaperä— ja jätetutkimusta.

Lisätiedot: Anneli Joutti, ttt, puh. 6951 434
Helena Dahibo, ttt, puh. 6951 437

JÄTTEIDEN TUTMMUSMENETELMIÄ YHTENMSTETÄÄN
- NÄYTTEENOTON TEKMIKOISTA PÄÄSTY YKSIMIELISYYTEEN

Jätteiden tutkimuksessa perusongelmana on tutkittavaksi tulevan aineen vaihtele—
vuus. Jätteet voivat olla peräisin mm. teollisuudesta, rakennustoiminnasta, kaivos—
toiminnasta, liikkeistä, toimistoista tai kotitalouksista. Niiden koostumus voi
vaihdella lietteestä nesteisiin ja erikokoisiin kokkareisiin.

Jätteiden tutkimuksen ja valvonnan tarve lisääntyy koko ajan. Ongelmallisten
jätteiden koostumus on tiedettävä sopivan ja turvallisen käsittelytavan valitsemi—
seksi. Hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus vaatii tietämystä jätteen koostumuk—
sesta. Valmisteilla oleva kaatopaikkaohjeisto edellyttää kaatopaikoille sijoitettavien
jätteiden koostumuksen, käyttäytymisen ja jätteistä ympäristöön aiheutuvien
vaikutusten tutkimista ja tuntemista.

Jätteiden tutkimusmenetelmien yhtenäistäminen aloitettiin Euroopassa vuonna
1992. Tuolloin CEN:iin perustettiin hollantilaisten aloitteesta teknillinen komitea
TC 292 ‘Characterization of wastes’. Komitean tehtäväkenttään kuuluu jätteiden
tutkimuksen näytteenotto—, esikäsittely— ja analyysimenetelmien sekä näihin
liittyvän terminologian standardisointi. Työtä tehdään viidessä työryhmässä, joihin
osallistuu myös suomalaisia asiantuntijoita. Komitea toimii tiiviissä yhteistyössä
esim. lietteitä, maaperää ja kompostituotteita, käsittelevien ISO:n ja CEN:n
komiteoiden kanssa.
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Jätteille tehtävien liukoisuustestien yhtenäistäminen on osoittautunut työryhmä—
tasolla vaikeimmaksi tehtäväksi. Suurilla jätteentuottajamailla on taloudelliset
intressinsä ajettavanaan. Käytössä olevat testausmenetelmät halutaan verifioitavan
myös eurooppalaiseksi standardiksi.

Jätteiden näytteenottomenetelmien standardisoinnissa sen sijaan on edetty hyvällä
vauhdilla. Työtä varten koottiin eri maissa käytettävät ohjeet ja standardit.
Yhteistä standardia lähdettiin laatimaan näiden pohjalta. Eri maiden ohjeistojen
taustalta löytyivät useimmiten samat, EPA:n ja ASTM:n, standardit, joten suuria
vaikeuksia menetelmien yhtenäistämiselle ei ilmaantunut.

Ensi vaiheessa standardi laaditaan näytteenoton teknisistä kysymyksistä. Myö
hemmin tulevat käsiteltäviksi näytteenoton strategia ja tilastotieteellinen suunnit
telu. Ryhmässä on korostettu tarvetta tehdä standardista mahdollisimman käytän—
nönläheinen, jotta se suoraan palvelisi näytteenoton toteuttajaa. Standardi käsitte
lee toisaalta koostumukseltaan erilaisten jätteiden näytteenottoa ja toisaalta
erilaisista säiliöistä, pakkauksista, altaista, hihnalta tms. tapahtuvaa näytteenottoa.
Työturvallisuuden ja laadun varmistaminen ovat standardin olennaisia osia.

Standardi valmistellaan tämän vuoden kuluessa sisällöllisesti valmiiksi. Muodolli—
set käsittelyvaiheet viivästyttävät standardin valmistumista kuitenkin vielä muuta
malla vuodella.

Lisätiedot: Helena Dahlbo, ttt, puh. 6951 437
Anneli Joutti, ttt, puh. 6951 434

cgo

0
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JÄTEANALYTIIKAN JA JÄTELABORATORIOIDEN LAADUNVAR
MISTUKSESTA

Suomessa on kymmeniä kiinteitä näytteitä, kuten jätteitä, lietteitä tai saastuneilta
mailta tulevia näytteitä, analysoivia ympäristölaboratorioita, joilla ei ole vielä
valvontamenettelyä. Uuden jätehuoltoasetuksen mukaan asiantuntijalaitoksia ovat
VTT, VYH, Kansanterveyslaboratorio ja Tullilaboratorio. Asetuksessa ei kuiten
kaan määritellä tarkemmin jätelaboratorioiden asemaa eikä valvontamenettelyä,
jonka pitää kuitenkin olla viranomaisen hyväksymä.

Uudet jätehuoltoa koskevat EU—direktiivit vaativat jätetutkimusmenetelmien ja
valvonnan kehittämistä. Jo vuoden 1994 alussa voimaantulleen ETA—sopimuksen
mukaan on tarkoituksenmukaista, että suomalaisten ympäristölaboratorioiden
valvonta täyttää eurooppalaiset vaatimukset.

Tärkeä syy laboratoriotulosten epäluotettavuuteen on ollut määritysmenetelmien
kiijavuus. Määritysmenetelmien kehittämistä vaikeuttavat jätetutkimuskohteiden
heterogeenisuus, työturvallisuusongelmat, koko jätetutkimuksen uutuus ja laajuus.
Jo jätenäytteenotto asettaa vaatimuksia kalustolle ja menetelmille. Erityistä huo
miota on kiinnitettävä näytteen edustavuuteen. Näytteiden esikäsittelyssä käytetään
erilaisia menetelmiä sekä kentällä että laboratoriossa. Hetcrogeenisten jäte— ja
maanäytteiden analysointi vaatii useita vaiheita, joissa tapahtuu kontaminaatioita
tai hävikkiä. Vaikeasti käsiteltäviä ovat raekooltaan erilaiset, öljymäiset, lietemäi—
set, pastamaiset, emulsioita muodostavat näytteet jne. Sopivan orgaanisen uuttoli—
uottimen valinta voi viedä menetelmiä laativissa standardisointijärjestöissä vuosia:
toinen uuttoliuos on tehokkaampi, toinen taas työturvallisempi. Suuri ongelma on
myös sopivan referenssimateriaalin puute.

Ensimmäiset varsinaiset CENfFC 292:n jätemenetelmästandardit, jotka liittyvät
näytteenottoon, kaatopaikkakelpoisuutta mittaaviin liukoisuustesteihin ja jätteiden
kemialliseen analysointiin valmistuvat parin kolmen vuoden kuluessa. Ensimmäi
set ISO[FC 190:n saastuneen maaperän kemialliset, biologiset ja geotekniset
menetelmästandardit ilmestyvät 1994.

Pelkästään standardisoitujen määritysmenctelmien käyttö ei riitä, vaan koko tutki—
musprosessia (tutkimuksen suunnittelu, näytteenotto, esikäsittely, tulosten käsitte
ly, raportointi) tulisi käsitellä kokonaisuutena. Laatuajattelun tulee sisältyä
kaikkiin tutkimusvaiheisiin. Ympäristölaboratorioilta vaaditaan laatujärjestelmää
ja sen dokumentointia (standardi SfS—EN 45001). Laadunvarmistukseen kuuluu
mm. osallistuminen vertailututkimuksiin, sisäinen laadunvalvonta kontrollinäyttein
jne. Laatujärjestelmän ylläpito maksaa, mutta laatujärjestelmä sisältää vaatimuksia,
mitkä luotettavan laboratorion tulee täyttää joka tapauksessa.

VYH:n laboratoriot tekevät nyt jo toimintoja, jotka liittyvät laadunvarmistukseen:
— standardisointi
— laboratorioiden väliset vertailukokeet
— koulutus.
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Eräs mahdollisuus on toimia tulevaisuudessa vastuullisena kansallisena referenssi—
laboratoriona, mikä on osa EU:n laboratoriostrategiaa. VYL voisi omalla hallin—
nonalueellaan toimia jätealan referenssilaboratoriona yhdessä jätealaan erikoistu
neen Tavy:n laboratorion kanssa. Referenssilaboratorio hoitaisi analysoinnin ja
tutkimuksen ohella kansainvälisiä yhteyksiä menetelmäkehityksessä, laadunvar—
mistuksessa ja ohjeiden laatimisessa. Laboratorio osallistuisi oman alan standar—
disointiin, vertailukokeiden ja koulutuksen järjestämiseen.

Jätetutkimuslaitosten valvonnasta voitaisiin määrätä jäteasetuksen mukaisesti
YM:n päätöksellä ottaen huomioon ministeriöiden hallinnonalojen tarpeet ja niiden
alaisten tutkimuslaitosten toiminta. Lopullisesta tarkastusmenettelystä ja laborato—
rioille asetettavista vaatimuksista ei ole selvyyttä, vaan asiasta päätetään myöhem
min osana kaikkien ympäristölaboratorioiden valvontaa (YM:n toimikunta). Labo—
ratoriotyön lisäksi on perusteltua asettaa laatuvaatimuksia näytteenotolle ja
tulosten perusteella tehdyille raporteille.

Lisätiedot: Anneli Joutti, ttt, puh. 6951 434
Markus Sjöholm, ttt, puh. 6951 432
Tinio Assmuth, ttt, puh. 402$ 250
Seppo Pönni, Tavy, lab, puh. 931—2420 622
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HYDROLOGISTEN MffAUSTEN STANDARDISOINTI KÄYNMSTYY

VYH on nimittänyt uuden, hydrologisten mittausten standardisointia käsittelevän
kansallisen työryhmän kolmivuotiskaudeksi 1994—96. Toimintaa koordinoi VYL:n
laadunvarmistuksen ja standardisoinnin yhteistyöryhmä LASTA, joka teki esityk
sen kansallisten standardisointityöryhmien toimialoista.

Hydrologisilla mittauksilla on Suomessa pitkät perinteet — perustettiinhan valta
kunnalliset seurannat käynnistänyt Hydrografinen toimisto jo vuonna 1908. Kan
sallinen panos standardisointityössä on kuitenkin toistaiseksi ollut hyvin vähäinen.
Tämä on johtunut toisaalta siitä, että huomattava osa hydrologisista mittauksista
on tehty yhdessä laitoksessa ja toisaalta siitä, että keskeisistä mittauksista on ollut
käytettävissä kansainväliset normiluontoiset suositukset. Tilanne on kuitenkin
muuttumassa, ja hyviä perusteita standardien käytön lisäämiseksi tuntuu olevan.

Eurooppalainen standardisointiyhteistyö on muodostumassa hyvin tärkeäksi.
Suomen kansallisen työryhmän kannalta on onnekasta, että eurooppalainen
keskusjärjestö CEN (European Committee for Standardization) on asettanut uuden,
hydrologisia mittauksia käsittelevän teknisen komitean, jonka työ käynnistyy
keväällä 1994. Näin Suomi voi vaikuttaa alan standardisoinnin kehitykseen
samalla kun se luo kansallista linjaansa.

Toinen ajankohtainen kysymys on vesientutkimuksen kenttä— ja laboratoriotöiden
laadunvarmistus. Yhä useammat organisaatiot tekevät hydrologisia mittauksia,
kuten yksittäisiä virtaaman mittauksia ja virtaaman seurantaa, ja näitä töitä
tekevien henkilöiden sertifiointi käynnistyy todennäköisesti jo kuluvana vuonna.
Standardit luovat yhden keskeisen lähtökohdan tälle työlle.

Kansallinen hydrologisten mittausten standardisointityöryhmä kartoittaa työnsä
aluksi standardisointitilanteen sekä ulkomailla että Suomessa ja tekee arvion
lähivuosina tarvittavista toimenpiteistä. Osallistuminen käynnistyvään kansinväli—
seen yhteistyöhön tukee vahvasti tätä tavoitetta. Perustamisvaiheessa työryhmässä
on edustus VYH:sta sekä Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Työryhmä
toivoo voivansa toimia kiinteässä yhteistyössä kaikkien aihepiiristä kiinnostunei
den kanssa.

Lisätiedot: Markku Puupponen, hyt, puh. 1929 557

Kirjallisuutta:
Vesihallitus. 1984. Hydrologiset havainto—ja mittausmenetelmät. Helsinki, Valtion painatuskeskus.
88 s. Vesiha]]ituksen ju]kaisuja 47.
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PAKKAUSTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ STANDAR
DISOINTI

Pakkaukset ympäristökysymyksenä ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti
esille. Eri maissa on ryhdytty pakkauksia säänteleviin toimiin ja EY on valmistel—
lut pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevaa direktiiviä. Pakkauksilla on eräänlainen
kulutusyhteiskuntaa symboloiva merkitys, ja pakkauksiin kohdistuvat toimenpiteet,
esim. tuottaj an laaj eneva vastuu ja hyötykäyttövaatiniukset tulevat laaj enemaan
myös muihin tuoteryhniiin. Myös tuotteiden ympäristövaikutusten arviointi—
menetelmien kehittymisessä pakkauksilla on ollut pionccriascma.

ENiin perustettiin v. 1990 tekninen komitea TC 261 “Packaging” pakkausten
standardisointia varten. Yksi sen alakomiteoista, SC4, käsittelee pakkausten
ympäristövaikutuksia. Komitea pyrkii toimimaan yhteistyössä EY:n kanssa, koska
standardeista on tarkoitus tehdä direktiivin kanssa yhdenmukaisiaja tätä täydentä—
viä. Direktiiviehdotus mm. asettaa kierrätys— ja hyötykäyttötavoitteita sekä
edellyttää pakkausmerkintöjä ja standardoinnin edistämistä.

Pakkausten ympäristövaikutuksia käsittelevä alakomitca SC4 jakaantuu setiraaviin
työryhmiin:

WG 1 Terminologia, symbotit ja clinkaarianalyysit
WG 2 Materiaalin hajoavuus
WG 3 Materiaalin talteenotto ja hyötykäyttö
WG 4 Energian talteenotto ja hyötykäyttö
WG 5 Muut hyötykäyttöprosessit (kompostointi ym.)

Terminologiasta ja symholeista on jo olemassa standardiehdotuksct. Niissä
määritellään mm. hyödyntärniseen ja kierrätykseen liittyvä termistö ja pakkaus—
merkinnät. Tällä hetkellä näissä on olemassa melkoista kiijavuutta ja standar—
disoinnin tarve on suuri. Merkinnöillä informoidaan kuluttajia ja helpotetaan
kierrätysjärjcstctmien toimivuutta. Merkintöjä määritellään ainakin kotmentaisia:
hyödynnettävä pakkaus, uudelleenkäytettävä pakkaus sekä pakkausmateriaalia
osoittava merkintä. Q
Pakkausten elinkaari—inventoinnin menetelmistä on valmistumassa ohje. Se
perustuu SETACin (Society of Environniental Chemistry and Toxicotogy)
elinkaarianalyysistä tekemälle toimintaohjeell&, sovellettuna pakkauksille ja
jakelujärjcstelmitle. Suurin osa tähän mennessä tehdyistä elinkaaritutkimuksista on
tehty juuri pakkauksille, joten sekä tietopohja että standardisoinnin tarve on suuri
tällä alueella. Kansainvälinen kehitys elinkaarianalyysin menetelmistä on nopeaa,
ja arviointivaiheen menetelmät ovat vasta kehitteillä. ISO 207 —komiteassa on
juuri aloitettu elinkaariarvioinnin standardisointi, jonka on arvioitu kestävän viisi
vuotta.

Materiaalien talteenotto— ja hyötykäyttöprosesseille määritellään yhdenmukaiset
materiaalien virtauskaaviot sekä laskukaavat, joiden perusteella voidaan laskea
kierrätys— ja hyötykäyttöasteet sekä tuotteen sisältämä kierrätysmateriaalimäärä.
Lisäksi laaditaan perusvaatimukset eri tavoin hyötykäytettävilte pakkauksille,
esim. vaatimukset raskasmetallien ja muiden haitallistcn aineiden pitoisuuksista.
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Energiahyötykäyttö—ryhmässä määritellään luokitteluperusteet poltettaville ja ei—
poltettaville fraktioille. Esim. Suomcssa on tehty polttokokeita erilliskerättyjen
pakkauksien käytöstä lisäpolttoaineena länipövoimalaitoksissa.

Useissa työryhmissä standardisointityön kohteet ovat vielä jäsentymättömiä. Tässä
vaiheessa suurin osa työn tuloksista tullaan julkaisemaan teknisinä raportteina ja
ohjeina.

Suomessa CEN/TC 261 —komitean työtä seuraa SFS:n yhteydessä toimiva
Pakkauskomitea (TK 111), jossa teollisuuden ja kaupan edustajien lisäksi on
kuluttaja— ja ynipäristöhallinnon edustajia. Puheenjohtajana toimii Annukka
Leppänen Pakkausteknologiaryhmästä. SC4 —alakomitealla on oma seurantaryh—
mänsä. Etenkin työryhmien WG1 ja WG4 toimintaan on Suomessa osallistuttu
aktiivisesti. VYL:ssa mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti elinkaarimenetelmän
standardisointiin.

Kaiken kaikkiaan CENiI1a tulee olemaan vaativa työkenttä sovittaessaan yhteen
pakkaus— ja ynlpäristöasioissa jo tehtyä työtä ja esim. ISO 207:ssa aloitettavaa
työtä ympäristöasioiden hallintajärjestclmistä, esim. terminologian osalta.

Lisätictoja: Asta Rcinikaincn, ttt, puh. 4028 254
Eija Mäkinen, SFS—standardisointi, puh. 149 9331

Kirjallisuutta:

1 SETAC. 1993. Guidelincs for Iife—cyclc asscssmcnt: a ‘Code of Practice’. from SETAC
workshop held at Scsimbra, Portuga] 31 March — 3 Apri] 1993. 69 s.
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RAPORTOITUÄ

KAAKKURI - OSA POHJOIS-KARJALAN MAAYMPÄRISTÖN TILAN
SEURANTAA

Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri käynnisti vuonna 1992 selvityksen läänin
kaakkurikantojen tilasta. Selvitys on osa vesi— ja ympäristöpiirin maaympäristön
tilan seurantaohjelmaa. Seurannan lisäksi selvitystyön yhteydessä havaitut kaak—
kurien pesimälammet tullaan sisällyttämään luonnonsuojelullisesti arvokkaiden
pienvesien suojeltavien kohteiden ohjelmaan (vesi— ja ympäristöhallituksen
pienvesikartoitus).

Erämaisten järvialueiden arkana lajina kaakkuri (Gavia stetiata) indikoi hyvin
ihmistoiminnan laajuutta ja vaikutusta läänin alueella. Laji kuvastaa erityisen
hyvin metsätalouden vaikutusta luonnontilaisiin metsäalueisiin, luonnonalueiden
pirstoutumiseen ja lajiston muutoksiin.

Uhanalaisen kaakkurin pesivien panen määrää Pohjois—Karjalassa selvitettiin
vuosina 1992—1993. Julkaistujen tietojen lisäksi kartoitusta varten kerättiin
runsaasti myös ennen j ulkaisematonta havaintomateniaalia. Selvityksen yhteydessä
haastatekiin lintuharrastajia sekä metsähallituksen ja rajavartiolaitoksen edustajia.
Perusselvityksen yhteydessä tarkistettiin yhteensä 1132 lampea tai pientä järveä.
Maastossa tarkastettavat kohteet valittiin seuraavilla perusteilla:

— alueet, joilla aikaisemmin tiedettiin kaakkurin pesineen,
— alueet, joilta tai joiden lähistöltä kaakkureista oli tehty havaintoja,
— kohteet, joiden nimi viittasi kaakkuriin tai
— alueet, jotka karttatulkinnan mukaan voisivat olla potentiaalisia kaakkurin
esiintymisalueita

Kenttätyössä kerättiin tietoa myös ihmistoiminnan vaikutuksista tarkastettujen
lampien ja järvien luonnontilaan. Ojitukset, avohakkuut, lammen laskut, vesistöjen
liettymiset, havainnot kalastuksesta, tiet, leiripaikat ja lomamökit kirjattiin
tarkastetujila kohteilla.

Selvitystyö osoitti, että kaakkunikantojen tila Pohjois—Karjalassa on huolestuttava.
Alueelta tavattiin 38 pesivää paria, joista 15 paria on menettämässä pesimäympä—
ristönsä lähivuosina ihmistoiminnan seurauksena. Yhdeksän paria pesi jo peruste—
tuilla luonnonsuojelualueilla.
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Selvitystyö kuvastaa hyvin kaakkurille sopivien pienvesien tilaa. Tarkastetuista
lampi— ja järvialueista vain 26 % oli luonnontilassa. Kohteista 18 % oli avohakat—
tu rantaan saakka. Lähes puolella lammista metsäautotie kulki välittömässä rannan
läheisyydessä tai siltä erkani sivutie lammen rantaan. Lisäksi pienvesien tilaan
vaikuttivat monilla alueilla metsäojitukset sekä niiden aiheuttamat vesistöjen
liettymiset ja vedenpinnan laskut. Kaakkuriin kohdistuu myös ilmiselvää vainoa.
Mm. Kontiolahdella ammuttiin kaksi poikasta elokuussa 1993.

Jatkossa kaakkurikantojen tilaa tullaan seuraamaan vuosittain ja samalla pyritään
selvittämään tarkemmin lajin pesimäbiologiaan vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti
läänin pohjois— ja kaakkoisosassa valtion mailla havaittu kaakkurin lähes täydelli
nen puuttuminen viittaa intensiiviseen metsätalouden harjoittamiseen ja muun
ihmistoiminnan vaikutuksiin.

Seurannan ja tutkimuksen lisäksi vesi— ja ympäristöpiiri pyrkii aktiivisesti
vaikuttamaan nykyisillä pesimäalueilla pesintää uhkaaviin ympäristömuutoksiin
sekä myös aktiivisesti palauttamaan luonnontilaan entisiä pesimäalueita.

Kaakkuriselvitys osoittaa myös, miten paljon tietoutta maaympäristön tilan
seurantaan valitun lajin peruskartoitus tuottaa ympäristön tilasta. Samalla saadaan
tietoa myös niistä keinoista, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.
Kaakkurinkin tapauksessa osa haitallisista vaikutuksista voitaisiin välttää tarkem—
maila metsätaloustoiminnan suunnittelulla ja maankäytön ohjauksella. Esim. met—
sätaloudessa metsäautoteitä ei viedä lampien lähistölle. Vesistön ja toimenpidealu—
een väliin jätetään riittävän suuri käsittelemätön suojavyöhyke. Myös lisääntyvän
retkeilyn ja virkistyskäytön ohjauksessa tulee retkeilyreitit ja leiripaikat sijoittaa
siten, että ne eivät häiritse kaakkurin pesintää. Kalastus kaakkurilammilla tulee
kieltää samoinkuin veneiden vieminen niille. Viimekädessä kaakkurinkin säily
misen osalta on kuitenkin kysymys siitä, missä laajuudessa metsätaloutta harjoi
tetaan, minkälaisilla keinoilla ja missä määrin lajille sopivia erämaisia alueita on
vielä rajattavissa talouskäytön ulkopuolelle.

Kaakkurin lisäksi Pohjois—Karjalan maaympäristön linnustoseurannoissa ovat
mukana kalasääksi (Pandion haliaetus), laulujoutsen (Cygnus cygnus). Vuoden
1994 aikana käynnistetään perusselvitykset pikkutikan (Dendrocopos minor) ja
ruisrääkän (Crex crex) kantojen tilasta läänin alueella.

Lisätietoja: Vanli. tutkija Hannu Luotonen, PKvy, puh. 973—141 2704
Tutkija Ari Lyytikäinen, PKvy, puh. 973—141 2737
Tutkija Petri Hottola, puh. 973—821 728

Kirjallisuutta:
Hottola, P., Wahlgren, A. ja Luotonen, H. 1992: Linnustotutkimuksia Pohjois—Karjalassa.
Tiedonvirta 2/1992:10—11.
Hottola, Petri 1992: Pohjois—Karjalan läänin kaakkurilampiselvitys — vaihe 1. Selvitys Pohjois—
Karjalan vesi—ja ympäristöpiiri. 1—65.
HottoJa, Petri 1993: Pohjois—Karjalan ]äänin kaakkurilampiselvitys — vaihe II. Selvitys Pohjois—
Karjalan vesi—ja ympäristöpiiri. 1—68.
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KAATOPAIKKOJEN PINTARAKENTEIDEN SUUNNITfELU

Kaatopaikoilla on joukko erityisominaisuuksia, jotka erottavat ne esimerkiksi
ylijäämämassojen tai kaivosjätteiden läjitysalueista. Kaatopaikat painuvat ja
eloperäisen jätteen lahotessa tai mädätessä orgaaninen aine muuttuu huilidioksidik—
si, vedeksi ja metaaniksi ja poistuu täyttöpenkereestä. Painumisilmiö on hidastuva
ja pitkäaikainen. Painumisesta aiheutuva kasvualustan liikkuminen voi olla
kohtalokasta kasvien juuristolle. Tilanne on pahin tiivistämättömillä kaatopaikoilla,
joissa täytön ontot osat voivat painua yhtäkkiä kasaan. Kuitenkin nykyaikaisilla
valvotuilla kaatopaikoilla koneellinen tiivistys on tehokasta ja painuminen on
hitaampaa ja tasaisempaa ja tästä syystä tapahtuneita kasvivaurioita ei useinkaan
ole todettu5. Näistä tekijöistä johtuvat kaatopaikkojen pintakerrosten rakentamisen
ja maisemoinnin ongelmat.

Kaatopaikkaprosesseissa syntyy mm. metaania. Sen muodostumisen välittömät
seuraukset johtuvat siitä, että metaani syrjäyttää liian suuren osan maan ilma—
huokosten hapesta ja kasvien juurten hengitys vaikeutuu tai estyy. Kaatopaikka—
kaasussa voi olla myös myrkyllisiä aineosia esim. rikkivetyä, asetaidehydiä ym.
pieninä pitoisuuksina. Kasvien juuret eivät kasva happiköyhuin syvempiin kerrok—
sun, vaan suuntautuvat vaakasuoraan pintakerroksessa, jolloin etenkin puut
kasvaessaan ja tarvitessaan entistä enemmän vettä, ovat alttiita lämpövaurioille.
Kaatopaikan pintakerrosten on mahdollisimman pitkälle pyrittävä estämään
edellämainitut haitat5.

Kaatopaikan lopettamisessa peitekerroksen tärkein tehtävä on estää sadevesien
imeytyminen jätteisiin ja likaantuneen suotovesinläärän pienentäminen. Jätteeseen
imeytyvään vesimäärään vaikuttaa vuotuinen sademäärä, haihdunta, pinta— ja
pintakerrosvalunta ja peitekerroksen materiaali’2. Peitekerroksella on myös muita
tehtäviä. Sen tulee peittää jätteet näkyvistä, estää tuulta hajoittamasta jätteitä
ympäristöön, estää lintuja, hyönteisiä ja rottia levittämästä jätteitä ympäristöön.
Peitteen tulee myös olla hyvä kasvualusta kasveille ja puille. Pintakerroksessa on
oltava riittävä juurtumisvyöhyke, jossa on vettä saatavilla. Kaatopaikkojen
pintakerrosrakenteille voidaan asettaa seuraavia vaatimuksia:
— estää tai minimoida sade— ja sulamisveden suotautuminen jätteisiin
— esteettisyys ja ympäristöön sulautuminen
— estää tartunnan levittäjät
— estää kaasujen leviäminen
— estää palovaara
— estää roskien ja pölyn leviäminen
— edistää alueen jälki— ja hyötykäyttöä
— estää vesieroosio
— estää tuulieroosio
— riittävä lujuus painumia ja halkeamia vastaan
— riittävä lujuus liukusortumia vastaan
— pakkasen ja roudan kestävyys
— estää eläimiä levittämästä jätteitä.

Ihanteellinen kaatopaikan pinta on yksinkertainen, luotettava, kestävä, vakaa,
halpa, vaatii vähän ylläpitoa ja on esteettisesti miellyttävä. Todellisuudessa
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kuitenkin kaatopaikkojen pinnoissa on havaittu suuriakin puutteita ja haittoja mm.
tiiveyden puute ja painumat. Kaatopaikkojen lopettamissuunnitelmissa’ ei ole
yleensä tehty esim. vesitase—analyysia, jossa olisi huomioitu imeytymisen,
haihdunnan, pintavalunnan, peitemateriaalien, kaltevuuksien ja kasvillisuuden
merkitys suotovesimäärien pienentämisessä. Hyvällä ja runsaalla kasvillisuudella
voi olla hyvin ratkaiseva merkitys suotovesimäärien pienentämiseen. Lopettamis—
suunnitelmissa ei useinkaan ole huomioitu, että kaatopaikalla jätteen lahotessa
syntyy metaania, joka purkautuessaan yläpuoliseen maakerrokseen syrjäyttää
kasvukenoksessa olevan kasvien tarvitseman hapen. Tämän seurauksena kasvit
kärsivät hapenpuutteesta ja usein myös kuolevat. Edelleen metaani räjähdysherk—
känä ja pahanhajuisena kaasuna vaikeuttaa kaatopaikka—alueen jälkikäyttöä. Edellä
mainitut kaatopaikan peittämiseen liittyvät ongelmat kiteytyvät siihen, miten
lopetetut kaatopaikat tulee peittää, jotta suotovesien muodostuminen on minimoitu,
kaasunmuodostuminen hallittu ja alueet ainakin tyydyttävästi maisemoitu.

Asian korjaamiseksi vesi— ja ympäristöhallituksessa on valmisteilla kaatopaikkojen
pintarakenteita koskevat ohjeet, joissa käsitellään mm. seuraavia asioita3’6:

1) Kehitetään käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pintarakenteiden rakennemal—
lit. Kehittämisen lähtökohtana on, että erikokoiset ja erityyppiset kaatopaikat
on peitettävä eri tavalla. Jos esim. suuren taajaman käytöstä poistetulle
kaatopaikalle halutaan perustaa nykyaikainen ulkoilu— ja virkistysalue, se
vaatii täysin erilaiset pintakerrosrakenteet kuin esim. syrjäinen pieni kyläkaa—
topaikka.

2) Kehitetään Suomen olosuhteisiin soveltuva kaatopaikan pintarakenteiden
simulointimalli, jolla voidaan laskea ja optimoida kaatopaikan peittämiseen
liittyvien eri tekijöiden vaikutusta suotovesien minimoimisessa. Näitä tekijöitä
ovat mm. peitekerroksen materiaali, rakenne, paksuus, kasvillisuus, lu—
menauraus ja peitekerroksen kaltevuus.

3) Kaatopaikkojen maisemointia.

Lisätietoja: Jouko Saarela, ttt, puh. 4028 206

Kirjallisuutta:
Ettala, M. 1987. Kaatopaikkavesikastelun vaikutus biomassatuotokseenja haihduntaan jäte—
penkereellä. Lic. thes. Technical Univ. of Helsinki, Dep. of Civil Engineer.

2 Etta]a, M. 1988. Short—rotation tree plantations and hydrogical aspects iii Iandfihl manage—
ment. Thesis for the degree of Doctor of Technology. Helsinki University of Technology.
Otaniemi. Finland.

s Saarela, J. 1933. Kaatopaikkojen suotovesien vähentäminen pintarakenteilla. Käsikirjoitus.
Vesi—ja ympäristöhaliitus.

‘ $aarela, J. 1993. Käytöstä poistettujen kaatopakkojeu inventoinnin tulokset. Käsikiijoitus.
Vesi— ja ympäristöhallitus.
Vainio, 1. 1988. Kaatopaikan maisemansuunnittelu. Kunnallistekniikka — Kommunalteknik
5. 1984. S. 44—49.

6 Viatek Tapiola 1991. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV ja vesi—ja ympäristö—
hallitus: Käytöstä poistuvien kaatopaikkojen pintarakenteiden kustannukset. Esiselvitys.
Espoo. 6 s., Jiitt.



30

JÄTEALUEIDEN POHJAMAAN TIIVIYS

Jätteiden sijoittaminen voi aiheuttaa laaja—alaista pohjavesien pilaantumista. Siksi
pohjavesien suojelemiseksi on ympäristön kannalta kaikkein arimmilla alueilla
sijaitsevia kaatopaikkoja jouduttu sulkemaan ja kunnostamaan. Vastaavasti myös
pohjavesien pilaantumisriski joudutaan yhä enenevässä määrin ottamaan huomioon
uusia kaatopaikkoja suunniteltaessa ja vanhoja laajennettaessa.

Tärkein pohjavesien pilaantumisriskiin vaikuttava tekijä on maaperän vedenlä—
päisevyys. Vedenläpäisevyyteen vaikuttaa muun muassa rakeisuus, vesipitoisuus,
tiiviysaste, huokoisuus ja esikonsolidaatioaste. Maaperän vedenläpäisevyyden
perusteella kaatopaikka—alueiksi soveltuvat parhaiten savikot sekä hienorakeiset
moreeni— ja silttialueet. Savien vedenläpäisevyys on niin pieni, että lähes poik
keuksetta voidaan katsoa niiden täyttävän vaatimukset. Siltin ja hienorakeisen
moreenin vedenläpäisevyyden hajonta on niin suuri, että jo alustavassa tutkimus—
vaiheessa tulee luotettavin mittauksin selvittää niiden vedenläpäisevyys.

Pehmeikköjen eli hienorakeisia sedimenttimaalajeja sisältävien alueiden käyttöä
kaatopaikka—alueena vaikeuttaa niiden painuminen sekä vähäinen kantavuus.
Suunniteltaessa kaatopaikka savelle tai siltille tulee selvittää, että painumat eivät
ole niin suuria, että ne vaurioittavat kaatopaikkarakenteita. Varsinkin Etelä—
Suomessa esiintyvät liejuiset savet ovat hyvin painumaherkkiä ja lujuudeltaan
heikkoja. Painumat eivät saa olla niin suuria, että ne vaurioittavat pohjarakenteita.

EU:n kaatopaikkadirektiiviehdotuksessa 93/C 212/03 todetaan, että kaatopaikan
pohjamaan ja reunaosien vedenläpäisevyyden on oltava pienempi kuin k = iO
m/s kolmen metrin paksuiselle kerroksetle ongelma— ja yhdyskunta— ja muulle ei
inertille jätteelle. Inertin (vaaraton) jätteen kaatopaikalle ei ole asetettu pohjamaan
tilviysvaatimuksia. Jos kyseisiä vaatimuksia ei luonnonmuodostumilla voida
täyttää, tulee rakenteellisin menetelmin toteuttaa ratkaisu, joka tuottaa vähintään
saman varmuustason. EU:n direktiiviehdotus ei vaadi synteettistä tiivistekerrosta.
Se ei myöskään ota kantaa sallittuun kaatopaikkaveden korkeustasoon kaatopai—
kassa eikä vaadi suotoveden poistojärjestelmää’.

“Jätealueiden pohjamaan tiiviys”—julkaisussa2 on koottu muualla maailmassa
käytettyjä tiivisteratkaisuja. Maailmalla vaaditaan yleisesti kaatopaikkojen pohjan
tiivistämisessä sekä mineraalitiiviste (k < iO m/s) että kalvotiiviste (HDPE =

High Density Polyethylene). Runsaasti huomiota kiinnitetään myös kaatopaikan
suotovesien keräilyjärjestelmiin.

Mineraalitiivistemateriaaliksi voidaan Suomessa yleensä käyttää vain savea, jos
tiivisteen vedenläpäisevyys rakenteessa ei saa ylittää k = iO m/s. Luonnollisen
moreenin vedenläpäisevyyden normaali vaihtelu on välillä 106•108 m/s. Mine—
raalitiivisteiden vedenläpäisevyyttä voidaan tarvittaessa pienentää esimerkiksi
bentoniittilisäyksellä.

Vedenläpäisevyys saattaa varsinaisessa tiivisterakenteessa olla huomattavasti
suurempi, jopa 10 — 1 000—kertainen laboratorioarvoihin verrattuna. Tähän
vaikuttaa muun muassa maan tai maasekoitteen heterogeenisuus, huono tiivistys—
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työ, väärä sekoitusvesipitoisuus, mahdolliset kemialliset reaktiot, jne. Siksi
laadunvalvonta on tiivisterakenteiden toteuttamisessa erittäin tärkeää.

Geomembraaneina käytetään yleensä HDPE—muovikalvoja, mutta myös muita
kalvoja voidaan käyttää, jos niillä on vaadittava kemiallinen ja fysikaalinen
kestävyys. Julkaisussa “Tiivistemattoina käytettävät geomembraanit — toiminta—
vaatimukset ja materiaalin valintakriteerit” on esitetty muovikalvojen vaatimukset
kaatopaikkarakenteissa . Kalvojen asentamisessa tulee kiinnittää huomiota lähinnä
asentamisen laatuun ja kemialliseen kestävyyteen. Polyeteenistä valmistetuilla
HDPE—kalvoilla on paras kemiallinen kestävyys. Kaatopaikkojen pohjatiivistyk—
sessä käytettävien .geomembraanien paksuus tulisi olla suurempi kuin 2 mm.

Paras pohjatiiviste saavutetaan yhdistelmällä, jossa on sekä mineraalitiiviste että
geomembraani. Esimerkiksi keskinkertainen yhdistelmätiivistys, jossa asentamisen
yhteydessä membraaniin on syntynyt 20 reikää/ha ja, jossa pohjamaan vedenlä—
päisevyys on k = iO m/s, läpäisee vähemmän suotovettä kuin mineraalitiivistys,
jonka vedenläpäisevyys on k = i’° m/s ja paksuus on 1 m.

Kaatopaikan suotovesien keräily on pohjavesien kuomiituksen kannalta yhtä
tärkeää kuin kaatopaikan pohjan tiiviys. Ilman toimivaa suotovesien keräily—
järjestelmää kaatopaikan pohjalle pääsee syntymään suotovesipatja, jonka seu
rauksena paine ja hydraulinen gradientti kasvaa. Tällöin kasvaa myös tiivisteen
läpi suotautuva vesimäärä.

Jotta kaatopaikan pohjan päälle ei pääsisi syntymään hydraulista painekorkeutta,
on suotovesi poistettava. Salaojien mitoittamiseksi on kehitetty erilaisia laskenta—
kaavoja. Suotovesien tehokkaaseen poistoon pitäisi käyttää suotoveden poistoker—
rosta. Se rakennetaan materiaalista, jonka vedenläpäisevyys ei muutu ajan mittaan
saostumien ja biologisen toiminnan takia.Maailmalla suositellaan käytettäväksi
8/32 mm tai 16/32 mm suodatinsoraa.

Mikäli kaatopaikan pohja tiivistetään sekä synteettisellä että mineraalitiivisteellä
ja sen sisäiset vedet saadaan kerättyä tehokkaasti, on mahdollista rakentaa
kaatopaikka, jonka pohjavesipäästöt ovat lähes olemattomia.

Lisätiedot: Markus Sjöholm, ttt, puh. 6951 432
Tapio Strandberg, ttt, puh. 6951 435
Erkki Loukola, ttt, puh. 4028 263

Kirjallisuutta:
European Community. 1993. Arnended proposal for a Council Directive on the Landfihl of
Waste (93/C 212/02). Official Journal of the European Communities. Vol. 36. 5 August
1993.

2 Sjöholm, M., Strandberg, 1. ja Loukola, E. 1994. Jätealueiden pohjamaan tiiviys.Vesi— ja
ympäristöhallituksen monistesarja nro 546. Helsinki, ISBN 951—41—8251—8. ISSN 0783—
3288. (painossa)
Rathmayer, H. ja Juvankoski, M. 1993. Tiivistemattoina käytettävät geomembraanit —

toimintavaatimukset ja materiaalinvalintakriteerit. Vesi— ja ympäristöhallituksen julkaisuja —

sarja A. no. 153. Helsinki. ISBN 951—47—7864—2. ISSN 0786—9592.
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TULOSSA

LABORATORIOPALVELUJEN MAKSULLISUUS

Suurin muutos laboratoriopalveluissa vuonna 1994 on, että hallinnon ulkopuolisille
mahdollisesti tehtävät laboratoriopalvelut muuttuvat maksullisiksi, ellei niillä ole
suoranainen ympäristösuojelullinen tavoite, “tilaajana” voidaan ajatella olevan
yhteiskunnan ja/tai ne ovat osa yhteisesti sovitusta tutkimuksesta tai selvityksestä.
Piireissä tulisi määritellä, kenellä on vastuu ja valta ottaa vastaan ulkopuolisille
tehtäviä liiketaloudellisesti hinnoiteltavia laboratoriotehtäviä. Keskusvirastossa
tutkimuslaitoksenjohtaja päättää mahdollisista maksullisista laboratoriosuoritteista.
Suurista (>1 000 mk) analyysitehtävistä on syytä tehdä kirjallinen sopimus, joka
sitoo molempia osapuolia. Eräät laboratoriopalvelut ovat ns. julkisoikeudellisia
suoritteita, joiden hinnoittelu tapahtuu oniakustannusarvojen perusteella. Esimer
kiksi vesi— ja ympäristöhallituksen tekemät vertailututkimukset ovat tällaisia
suoritteita

Hinnoittelun pohjaksi pieni työryhmä kokosi v. 1993 tiedot vesi— ja ympäristöhal—
linnon analyysien keskimääräisistä omakustannusarvoista ja nämä tiedot on
esitetty vesi— ja ympäristöhallituksen antaman maksupäätöksen soveltamisohjeen
liitteenä. Ornakustannusarviot herättivät runsasta keskustelua ja kritiikkiäkin.
Tarkoituksena on, että jokainen yksikkö itse laskee analyysiensä omakustannusar—
vot ja tältä pohjalta hinnoittelee palvelunsa. Yhteisen arvion tehtävänä on antaa
tietoja analyysien kustannusten suuruusluokasta ja myös palvella sisäisesti kustan—
nusarvioita tehtäessä. On luonnollista, että omakustannusarvot voivat vaihdella
laboratoriosta toiseen, vaikka käytettäisiin yhtenäisiä laskentaperusteita.

Sisäistä laskutusta ei yleisesti sovelleta v. 1994, sillä yleensä laboratoriot eli
palvelujen tuottajat saavat määrärahansa suoraan eivätkä palvelujen tarvitsijat.
Tätä käytäntöä ollaan kuitenkin valtionhallinnossa muuttamassa siten, että rahat
ohjattaisiin palvelujen tarvitsijalle, joka sitten hankkii tarvitsemansa analyysit
mahdollisimnian taloudellisesti laatua unohtamatta. Vanhojen käytäntöjen muutta
minen vie kuitenkin aikaa ja uusia ajatuksia on syytä toteuttaa hallinnon uudelleen
järjestelyjen yhteydessä. Analyysien edullisuutta arvioitaessa joudutaan asiaa
arvioimaan laajasti toiminnallis—taloudellisesti ja se, mikä yksittäisen analyysien
tarvitsijan kannalta on edullista ei välttämättä aina ole edullista valtionhallintoa
ajatellen.

Lisätiedot: Kirsti Haapala, lab, puh. 6951 510
Anneli Joutti, ttt, puh. 6951 434



33

VESIEN TILAN SEURANNAN OHJELMAT MUUTTUNEET

Vesiviranomainen on tutkinut ja seurannut vesistöjen ja rannikkovesien tilaa jo
vuodesta 1962 alkaen. Vesien tilan seurantaa ja arviointia toteutetaan nykyään
selkeästi kolmella eri tasolla. Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos ohjelmoi
valtakunnalliset vesien tilan seurantaprojektit. Näiden lisäksi vesi— ja ympäristö—
piirit toteuttavat omaa alueellista seurantaohjelmaansa. Näitä kahta viranomaisten
hoitamaa seurantaverkostoa täydentävät vesilainsäädäntöön perustuvat velvoite—
tarkkailut, jotka kohdistuvat paikallisesti jätevesien ja muun muuttavan toiminnan
kuonnittamille vcsialueille. Velvoitetarkkailujen osuutta vesien tilan seurannassa
tullaan lähivuosina lisäämään. “Likaaja maksaa” —periaatteen mukaisesti vastuu
likaantuneiden ja muuttuneiden vesialueiden seurannasta tulee siirtää vesistöjen
kuormittajille. Velvoitetarkkailujen ohjelmat hyväksyy paikallinen vesi— ja
ympäristöpiiri ja niitä toteuttavat piirien valvonnassa julkisen valvonnan alaiset
vesitutkimuslaitokset. Valtakunnallisen ja alueellisen viranomaisseurannan
näytteenotosta ja pääosin myös näytteiden analysoinnista huolehtivat vesi— ja
ympäristöpiirit.

Valtakunnallisten seurantaohjelmien tarkistus tehdään joka kolmas vuosi. Nyt
ilmestynyt valtakunnallinen ohjelma on laadittu vuosille 1994—96. Vesi— ja
ympäristöpiirien toteuttamat alueelliset seurannat sen sijaan ovat ohjelmistoiltaan
vaihtelevia. Osa niistä voi noudattaa valtakunnallisten seurantojen ajallista ja
sisällöllistäkin ohjelmaa, ja osa toteutetaan vaihtelevin sisällöin ja aikavälein.
Näiden lisäksi alueelliseen seurantaan kuuluu luonteeltaan lähinnä kertaluonteisia
selvityksiä, joille mahdollisesti ajatellaan toistoa pitkähkön aikavälin jälkeen. Vei—
voitetarkkailuohjelmia tarkistetaan tarvittaessa, kuten esimerkiksi kuormituksen
muuttuessa. Yhteistä vesien tilan seurannoille on kuitenkin se, että niiden sisältö
on kokonaisuudessaan vesi— ja ympäristöhallinnon ohjattavissa. Vesi— ja ympäris—
töpiirien tehtävänä on velvoitetarkkailuohjelmia hyväksyessään ja alueellista
seurantaa suunnitellessaan huolehtia siitä, että eri seurantaohjelmat yhdessä
mahdollistavat vesien tilan luotettavan arvioinnin ja raportoinnin koko piirin
alueella.

Sisävesien valtakunnallisen seurantaohjelman runko muodostuu havainnoinnista
virtahavaintoasemilla (6$ asemaa) ja järviasemilla (71 asemaa). Valtakunnallisten
havaintoasemien määrää on edelliseen kauteen verrattuna vähennetty huomatta
vasti, mutta samanaikaisesti näille asemille on keskitetty entistä monipuolisempaa
tiedonhankintaa. Jokiasemien avulla seurataan vesistöjen ainevirtaamia, erityisesti
jokien kautta mereen purkautuvaa kuormitusta. Pohjaeläin— ja perifytonseurannan
aloittamisen mahdollisuudet virtahavaintopaikoilla selvitetään vuonna 1994.
Järviasemilla seurataan vedenlaadun ohella kolmen vuoden välein kasviplanktonin,
eläinplanktonin ja pohjaeläinten määrää ja koostumusta. Myös perifytonkasvusto—
jen kehittymistä seurataan keinoalustamenetelmällä. Intensiivisesti seurataan 10
järviasemaa. Etiöyhteisöjen seurannassa otetaan huomioon erityisesti moni—
muotoisuuden seurannan näkökohta. Myös haitallisia, biokerääntyviä aineita ja
yhdisteitä seurataan määrävuosin kaikilla järviasemilla. Makrofyyttiseurannan
aloittamisen mahdollisuudet selvitetään vuonna 1994. Tarkoituksena on, että
kaikkien valtakunnallisten järviasemien seurannassa pystyttäisiin noin kymmenen



34

vuoden välein tekemään selvitykset järven suurkasvillisuudestaja sen mahdollisis
ta muutoksista.

Suomen ja Venäjän väliset rajavedet kuuluvat myös valtakunnalliseen vesien tilan
seurantaan. Jatkuvia havaintoja tehdään neljällä havaintopaikalla Kaakkois—
Suomessa. Ruotsiin ja Norjaan rajoittuvien vesistöjen seurannan hoitaa itsenäisesti
Lapin vesi— ja ympäristöpiiri.

Maa—alueilta vesistöihin tulevan hajakuormituksen suuruutta, sen muutoksia ja
siihen vaikuttavia tekijöitä seurataan 15 pienellä hydrologisella alueella.
Huuhtoutuvien ainemäärien seuranta on tarkentunut merkittävästi, sillä nykyisin
osa näytteistä otetaan useimmilla alueilla automaattisilla näytteenottimilla
ylivirtaamakausina. Vesistöjen ilmaperäisen kuormituksen, erityisesti happamoitu—
misen seurantaan on myös erillinen pienvesistä koostuva koko maan kattava ha—
vaintoverkosto, johon kuuluu noin 170 järveä.

Rannikkovesissä seurataan veden kemiallista laatua 106 asemalla ja jokien mereen
kuljettamia ainemääriä 30 asemalla. Eteläisillä ja lounaisilla rannikkovesillä
kesäaikaiset näytteet otetaan tutkimusalus Muikulla. Tällöin osa määrityksistä
voidaan Suorittaa välittömästi, mikä parantaa tulosten luotettavuutta. Rannikko—
vesillä on 12 intensiiviasemaa. Näitä havainnoidaan 20 kertaa vuodessa ja niillä
toteutetaan myös biologista seurantaa. Seurantajakson aikana aloittaneen
yhteispohjoismainen yhdennetty rannikkovesien seurantaohjelma 3—4 alueella.
Tähän ohjelmaan kuuluu biologisia muuttujia nykyistä enemmän.

Seurantatutkiniusten kemiallisten ja fysikaalisten määritysten tulokset tallennetaan
vedenlaaturekisteriin ja kasviplanktonticdot hydrobiologiseen rekisteriin.
Biologisen rekisterin kehittämistä jatketaan niin, että tiedot myös muista
biologisista muuttujista, kuten pohjaeläimistä ja perifytonista saadaan tallennettua.
Rekisterien hyväksikäyttöä sekä seurannan tulosten raportointia ja julkaisemista
kehitetään. Kasviplanktontulosten käsittelyssä tullaan kiinnittämään huomiota
vesistöjen biodiversiteetin mahdollisiin muutoksiin vertaamalla vesi— ja ympäris—
töhallinnon omia havaintoja vuosilta 1963—93 prof. H. Järnefeltin tutkimustulok—
sun 1920— ja 1930— luvuilta.

Lisätiedot: Pertti Heinonen, vet, puh. 4028 245 (seurannat yleensä)
San Antikainen, vet, puh. 4028 239 (rajavedet)
Karri Eloheimo, vet, puh. 402$ 244 (rannikkoalue)
Markku Korhonen, vet, puh. 402$ 315 (haitalliset aineet)
Liisa Lepistö, vet, puh. 4028 310 (planktonseurannat)
Jaakko Mannio, vet, puh. 4028 342 (happamoituminen)
Ari Mäkelä, vet, puh. 4028 237 (sisävedet)
Heikki Pitkänen, vet, puh. 4028 247 (ainevirtaamat)
Seppo Rekolainen, vet, puh. 4028 325 (hajakuormitus)
Esko Vuolas, vet, puh. 4028 242 (vedenlaaturekisteri)
Heidi Vuoristo, vyt, puh. 4028 24$ (velvoitetarkkailut)
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TAPAHTUMIA

JÄRVIEN LUONTMNEN HAPPAMUUS SAI SELKEÄT MITTASUHTEET
PIRKKO KORTELAISEN VÄITöSMRJASSA

Kun kansallinen happamoitumisprojekti HAPRO aloitettiin, sillä oli selkeitä
kysymyksiä: kuinka laajoja ovat happamoitumisen vaikutukset, kuinka ne kehitty
vät, mitkä kohteet ovat vaarassa ja mitä voitaisiin tehdä? Vesistöjen happamoitu—
misen osalta mihinkään näistä kysymyksistä ei voitu vastata kunnolla, ellei
tunnettu meille tyypillisten ruskeiden vesien humuksen roolia järvien geokemiassa.
Tämän haasteen Pirkko Kortelainen otti vastaan, ei tosin ihan kylmiltään. Hän oli
ollut mukana selvittämässä humuksen roolia ekohopean” kertymisessä kaloihin
VYL:n ja useiden yliopistojen ensimmäisessä yhteistyöprojektissa vuosina 1982—
84.

Uusi haaste oli mittava, sillä voidaan sanoa, että koko 80—luvun ajan happamoitu—
mistutkijat kiistelivät humuksen roolista, koettivat karakterisoida sen happo—emäs
käyttäytymistä tai kiersivät koko asian. Ulkomaisia selvityksiä ei voitu suoraan
soveltaa meidän oloihimme. Siksi oli alusta asti ilmeistä, että työ tulisi vaatimaan
sekä kokeellista laboratoriotyötä että tulosten ja kehitettyjen mallien soveltamista
laajohin aineistoihin, onhan meillä lähes 60 000 yli hehtaarin kokoista järveä.

Pirkon määrätietoista työtä katsottiin valuma—alueen korkeimmasta pisteestä, kun
hänen väitöskirjansa ‘Contribution of organic acids to the acidity of finnish
lakes” tarkastettiin Helsingin yliopistossa 16. helmikuuta 1994. Vastaväittäjänä oli
prof. David Brakke Wisconsinin yliopistosta ja kustoksena HY:n limnologian
professori Pertti Eloranta.

Vastaväittäjä oli päättänyt että yleisön mielenkiinto pidetään yllä niin, ettei mennä
niihin yksityiskohtiin, jotka vain väittelijä tuntee. Kysymykset olivatkin yleisesti
mielenkiintoisia, mutta asettivat väittelijän arvioimaan monia esimerkiksi järvi—
tyyppeihin ja metsätalouteen liittyviä asioita, jotka eivät olleet itse työn painopis—
teitä. Tästä huolimatta vastaukset putosivat niin täsmällisinä, että opponentin eväät
oli syöty puolessatoista tunnissa.

Päätöspuheenvuorossaan prof. Brakke korosti työn kansainvälistä arvoa ja laajaa
metodista skaalaa. Lisäksi työn yhteenvedossa väittelijä osoitti erityisen hyvää
perehtyneisyyttä haastavan aiheen eri kehitysvaiheisiin. Kuten opponentti totesi,
tämä julkaisu ei todellakaan ole pelkkä yhteenveto, vaan sisältää uusia menetel—
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miä, aineiston käsittelyjä ja siten myös tuoreita johtopäätöksiä. Voimme olla
vakuuttuneita, että tämä työ antaa välittömästi uusia välineitä kaikille, jotka
työssään joutuvat arvioimaan vesien happamuuden syitä tai humuksen merkitystä
yleisemminkin. Onnittelut HY:n historian neljännelle limnologian naistohtorille

Lisätiedot: Jaakko Mannio, vet, puh. 402$ 342

Kirjallisuutta:
Kortelainen, P. 1993. Contribution of organic acids to the acidity of Finnish Jakes. (Yhteenveto:
Orgaanisten happojen merkitys Suomen järvien happamuuteen). Publications of the Water and
Environment Researcli Institute 13. 48 s. ISBN 951—47—8465—0.

LHI
LIEI

0
HALLINNON TIETEELLINEN PÄTEVYYS usÄÄrn’i’

Vesi— ja ympäristöhallinnon tohtoreista neljä on viimeksi kuluneen vuoden aikana
edennyt tieteellisellä urallaan niin, että korkeakoululaitos on päättänyt ottaa heidät
pysyvään opettajistoonsa.

FT Risto Lemmelä (VYL/hyt) on nimitetty vesitalouden dosentiksi Teknilliscen
korkeakouluun 24.5.1993 alkaen. Risto Lemmelä väitteli tohtoriksi vuonna 1990
aiheesta “Water balance of a sandy aquifer at Hyrylä southern Finland”.

MMI Juha Kämäri (VYL/vet) on nimitetty limnologian dosentiksi (erityisesti
ympäristökuormitus) Helsingin yliopistoon 9.6.1993 alkaen. Juha Kämäri väitteli
tohtoriksi vuonna 1988 aiheesta “Regional Lake Acidification: Sensitivity and
Dynamics”.

TkT Matti Melanen (VYL) on nimitetty vesihuoltotekniikan dosentiksi Tek—
nilliseen korkeakouluun 1.2.1994 alkaen. Matti Melanen väitteli tohtoriksi vuonna
1982 aiheesta “Quantity, composition and aerial load of urban mnoff water in
Finland”.

FT Sirpa Herve (KSvy) on nimitetty ympäristökemian dosentiksi Jyväskylän
yliopistoon 1.3.1994 alkaen. Sirpa Herve väitteli tohtoriksi vuonna 1991 aiheesta
“Mussel incubation nicthod for monitoring organochtorine compounds in freshwa—
ter recipients of pulp and paper industry”.

Tiedonvirta onnittelee lämpimästi uusia dosentteja.

00
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VESIEN- JA YMPÄRISTÖNTUTMMUSLAITOSTEN IAATUJÄRJES
TELMÄ JA LAADUNVARMISTUS

Informaatio— ja neuvottelutilaisuus

4. — 5.5.1994 Marina—kongressikeskus, Helsinki

JÄRJESTÄJÄ
Vesi— ja ympäristöhallitus

TILAISUUDEN PÄÄAII{EET
— Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitosten laatuvaatimukset ja tarkastusjär—

jestelmän kehittäminen
— Julkisen valvonnan alaiset vesitutkimuslaitokset — järjestelmän muutostar—

peet (näytteenotto, laboratoriotoiminta, raportointi)
— Standardisarjan EN 45000 mukaiset arviointimenettelyt
— Laatujärjestelmän kehittäminen
— Laadunvarmistus tutkimustyössä
— Kokemuksia laadunvarmistuksestaja tulosten luotettavuuteen vaikuttavista

tekijöistä.

ILMOITAUTUMISLOMAKKEITA JA LISÄTIETOJA
Irma Mäkinen, Anna—Man Suortti, Riitta Tuominen, puh. 90—69511,
telekopio 90—6951508. Viimeinen ilmoittautumisajankohta on 5.4.1994.

OSALLISTUMISMAKSU
600 mk, joka sisältää seminaarissa jaettavan luentojulkaisun, lounaat ja kahvit
(300 mk VYHA:n edustajat).

LIO
ElO
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TIEDONVIRRASSA JULKAISTU VUONNA 1993

Numero 1/1993

Fosforin ja typen mikrobioiogiset transformaatiot metsäteollisuuden jätevesien biologisessa
puhdistuksessa,
Kirsten Jørgensen, ttt, puh. 6951 497.

Kärkölän ]ikaantuneen pohjavesialueen geologia ja matemaattinen mallintaminen,
Taina Nystn, ttt, puh. 4028 259.

Itäisen Suomen ja Karjalan tasavallan alueen yhteinen ekologinen tiedote julkistettiin Joensuussa,
Paula Mononen, PKvy, puh. 973—141 2714.

Mikkelin läänin pienvesien uhanalaisia kasveja,
Petri Horppila, Mivy, puh. 955—191 3370.

Valunnan kulkureitit peltovaluma—alueella,
Ahti Lepistö, hyt, puh. 7314 4181.

Happamoituneiden vesistöjen ka]kitustulkimukset,
Pasi livonen, vet, puh. 4028 316.

Kaatopaikkojen suotovesien käsittelystä kirjallisuuskatsaus,
Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254.

Pakkastyöryhmän muistio valmistunut,
Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254.

Eräiden pinta— ja tekopohjavesilaitosten kyky poistaa syanobakteereja (sinileviä) ja muuta
kasviplanktonia vedestä,
Kirsti Lahti, vet, puh. 6951 496.

LUMO—tutkimusohjelman toteutus alkoi,
Rauno Väisänen, Isy, puh. 6951 705.

Suomen biodiversiteettivaroista selvitys,
Rauno Väisänen, ]sy, puh. 6951 705.

Aarniometsäkartoitus jatkuu vuonna 1993,
Tapio Lindholm, Isy, puh. 6951 713.

Perinnemaisemia etsitään,
Anneli Leivo, ]sy, puh. 6951 703.

Hiidenportin kansallispuiston ]ähialueiden luonnonsuojeluarvo varmistui,
Raimo Heikkilä, Isy, puh. 6951 711.

Geologian tutkimuskeskuhen sekä vesi— ja ympäristöhallituksen yhteistyö— ja ympäristöntutki—
musseminaari,
Risto Lemmelä, hyt, puh. 1929 547.

Mumiinifraktioiden määritys,
Riitta Tuominen, lab, puh. 6951 514.
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Numero 2/1993

EY—projekti: Maaperän biologinen puhdistus,
Kirsten Jørgensen, ttt, puh. 6951 497.

Öljyisen maan biologinen puhdistus,
Kirsten Jørgensen, ttt, puh. 6951 497.

Ympäristötietojen vaihtoon Pohjois—Karjalan ja Karjalan tasavallan välillä,
Marketta Ahtiainen, PKvy, puh. 973—141 2705.

Suomalais—karjalainen soidensuojelututkimusyhteistyö,
Tapio Lindholm, Isy, puh. 6951 713.

Tutkimusta ja seurantaa yhteistyössä Karjalan kanssa,
Marketta Ahtiainen, PKvy, puh. 973—141 2705.

Ystävyydenpuiston perhosinventointi 1992 Iso—Palosen Maariansärkkien alueella,
Reima Leinonen, Kavy, puh. 986—163 627.

Venäjän metsänrajametsien ]ahottajista,
Heikki Kotiranta, Isy, puh. 6951 704.

Uhanalaisten kasvien suoj elusuunni ttelu etenee,
Eija Kemppainen, Isy, puh. 6951 717.

Jätealueiden pohjamaan liiviyden yhteistutkimushanke käynnistyi,
Erkki Louko]a, ttt, puh. 4028 263.

Lysimetrien vesitaseen mallintamisesta,
Johanna Ahonen, vet, puh. 4028 314.

Vesistömallien monipuolistuva käyttö,
Bertel Vehviläinen, hyt, puh. 1929 581.

Jokien jäänlähtösanaston Jingvistisistä kuvausmenetelmistä,
Merja Hussi, hyt, puh. 1929 555.

Soranottoalueiden jälkihoitotutkimus (JÄPRO),
Esa Rönkä, ttt, puh. 4028 252.

Tekojärvi — sukkession kehto — tutkimuksen hauta?,
Esa Koskenniemi, Vavy, puh. 961—3256 639.

Onkamojärville vesiensuojelusuunnitelma,
Paula Mononen, PKvy, puh. 973—141 2714.

Selvitys yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista,
Jukka—Pekka Jäppinen, Isy, puh. 6951 712.

Kolin ahoja hoidetaan ja seurataan,
Sirkka Hakalisto, PKvy, puh. 973—141 2749.

Linnustonseurantaohjeet vesi— ja ympäristöpiireille,
Aira Kokko, lsy, puh. 6951 72$.
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Ojitettujen soiden ennallistaminen tutkimuskohteena Seitsemisen kansallispuiston Kirkkaan—
lamminnevalla,
Tapio Lindholm, Isy, puh. 6951 713.

Hiidenportti — Porkkasalon ja Mustavaara/Toivonsuon perhosinventointi 1992,
Reima Leinonen, Kavy, puh. 986—163 627.

Suomalaisten kirjoittama amerikkalainen entomologian oppikirja saasteiden epäsuorista vaikutuk
sista ekosysteemeihin,
Rauno Väisänen, Isy, puh. 6951 705.

Numero 3/1993

Lietelannan levitys ja ravinteiden huuhtoutuminen,
Riitta Niinioja, PKvy, puh. 973—141 2703.

Aurat pannaan Aurajoella,
Markku Puustinen, hyt, puh. 7314 4197.

Hydro]ogiset aikasaijat ilmaston muutosten indikaattorina,
Tapani Hiltunen, hyt, puh. 1929 542.

Järvellisen valuma—alueen vesi— ja ainetase,
Risto Mäkinen, hyt, puh. 7314 4190.

Tutkimuksia tiesuolan pohjavesivaikutuksista vesi— ja ympäristöha]]ituksessa,
Taina Nystn, ttt, puh. 4028 259.

Tiesuolan pohjavesivaikutuksia tutkittu Joutsenonkankaalla,
Kirsti Granlund, ttt, puh. 4028 251.

Liuenneen orgaanisen aineen fraktiot suomalaisissa järvissä,
Tuija Roila, vet, puh. 4028 351.

Kuinka juurakkopuhdistamo toimii?,
Juha—Heikki Tanskanen, ttt, puh. 4028 278.

Vanhojen metsien suojeluohjelman vaikutus metsätyöpaikkoihin Pohjois—Karjalan läänissä valtion 0
mailla,
Jukka—Pekka Jäppinen, ]sy, puh. 6951 712.

Elinkaarianalyysi ja pakkaukset,
Suvi Vertanen, ttt, puh. 4028 203.

AMAP—ohjelma eli puhdasta ympäristöä ei ole,
Jaakko Mannio, vet, puh. 4028 342.

Suomen metsätaloudelle ympäristöohjelma,
Jukka—Pekka Jäppinen, Isy, puh. 6951 712.

Maatalouden ympäristökuormituksen taloudellisten ohjauskeinojen tehokkuuden arviointi,
Asko Miettinen, vet, puh. 4028 318.

Automaatio hajakuormitus— ja prosessitutkimuksen työkaluna,
Pertti Seuna, hyt, puh. 7314 4184.
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TDR — uusi maaperän vesipitoisuuden mittausmenetelmä,
Sirkka Tattari, hyt, puh. 7314 4185.

Suojelutyöryhmät uhanalaisten apuna,
Heidi Kaipiainen, Isy, puh. 6951 718.

Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden inventointi etenee,
Jukka Husa, isy, puh. 6951 708.

Vesitasemenetelmään perustuva pohjavesiesiintymän laskentamalli,
Jukka Airila, ttt, puh. 4028 208.

Saastuneiden maiden kenttäanalytiikkaa kehitetään,
Helena Dahlbo, ttt, puh. 6951 437.

QUASIMEME,
Kirsti Haapala, Jab, puh. 6951 510.

Vesikemiallisten määritysmenetelmien standardisointi,
Ritva Niemi, lab, puh. 6951 541.

Uusia mahdollisuuksia suurta herkkyyttä vaativassa monialkuaineanalytiikassa,
Olli Järvinen, lah, puh. 6951 543.

Universaalinen, ongelmallinen ja kiehtova entropia, diversiteetin vastapeluri,
Veli Hyvärinen, hyt, puh. 1929 560.

NOPEX projekti: jatkokoulutusta nuorille tutkijoille,
Sirkka Tattari, hyt, puh. 7314 4185.

Numero 4/1993

Laineilla Laatokan — 1 kansainvälinen Laatokka—symposium Pietarissa,
Timo Huttula, Tavy, puh. 931—2420 637.

Kemikaalit pohjoisessa ympäristössä,
Marja Luotola, vet, puh. 6951 471.

Maatalouden ympäristönsuojelun taloudelliset näkökohdat puntaroitavina pohjoismaisessa
seminaarissa,
Asko Miettinen, vet, puh. 4028 318.

Liuottimien saastuttaman maan ja pohjaveden käsittelymenetelmät,
Jukka—Pekka Auralinna, ttt, puh. 69511.

Maaperämalli ilmastonmuutostutkimuksen apuna,
Jaana Roos, vet, puh. 4028 339.

Ympäristönsuojelu valtion materiaalihankinnoissa,
Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254.

Pakkausten perusvaatimukset pohjoismaisessa ympäristömerkinnässä,
Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254.

Ruotatilastoja talvilta 1971/72 — 1989/90,
Leena Huttunen, hyt, puh. 7314 4186.
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Alueellinen hydrologinen rekisteri — VYPREK,
Seppo Aitamurto, hyt, puh. 1929 553.

Laserillako jätevettä puhtaaksi?,
Matti Valve, ttt, puh. 4028 253.

Kalliopohjaveden matemaattinen mallinnus,
Sirkku Tuominen, ttt, puh. 4028 249.

Kloorifenolianalytiikan kehittäminen kiinteille maa— ja Jietenäytteille,
Kirsti Kalevi, ttt, puh. 6951 436.

NORDTEST—projekt: bestiimning av permeabilitet hos restprodukter och jord, in situ och på
laboratorium,
Markus Sjöholm, ttt, tel. 6951 432.

Perinnebiotooppien inventointi ja hoito,
Aulikki Alanen, Isy, puh. 6951 703.

Sisävesien syvyyskartoitukset VYH:ssa,
Jari Hakala, hyt, puh. 1929 550.

Sademittausten virheistä ja niiden korjaamisesta,
Jaakko Perälä, hyt, puh. 1929 552.

Haihdunnan aikasarjat hipovat jo keski—ikää,
Jukka Järvinen, hyt, puh. 1929 556.

Tulva vei — korvaako valtio vahingon?,
Veli Hyvärinen, hyt, puh. 1929 560.

Suomen rannikkovesien seuranta ja tutkimusalus Muikun käyttö rannikkovesien seurannoissa,
Karri Eloheimo, vet, puh. 4028 244.

Biologista fosforinpoistoa — uusi Itä—Eurooppa —projekti,
Sakari Välimaa, ttt, puh. 4028 257.

0



Ohjeita

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään
lyhenteitä seuraavasti:

VYH = vesi— ja ympäristöhallinto
tai —hallitus

VE = vesistöosasto
vöt = vesistötoimisto
rat = rakennustoimisto
VY = vesien— ja ympäristönsuojelu—

osasto
vyt = vesien— ja ympäristönsuojelu—

toimisto
knt = kuntatoimisto
tet = teollisuustoimisto
kat = katselmustoimisto
kem = kemikaaliyksikkö
YO = Yleinen osasto
oit = oikeustoimisto
hat = ha]Jintotoimisto
tat = taloustoimisto
tht = tietohallintotoimisto
sus = suunnittelusihteeristö

vesi— ja ympäristöhallinnon yksiköistä

VYL = vesien— ja ympäristöntutkirnus—
laitos

hyt = hydrologian toimisto
vet = vesi— ja ympäristöntutkimus—

toimisto
luonnonsuojelututkimusyksikkö
teknillinen tutkimustoimisto
tutkimuslaboratorio
Helsingin vesi—ja ympäristöpiiri
Turun vyp
Tampereen vyp
Kymen vyp
Mikkelin vyp
Kuopion vyp
Pohjois—Karjalan vyp
Vaasan vyp
Keski—Suomen vyp
Kokkolan vyp
Oulun vyp
Kainuun vyp
Lapin vyp
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Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutkimuksen päätulokset mahdolli
simman selkeässä muodossa, tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös
alkuperäisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen rakenne on: otsake (ISOIL—
LA MRJASIMILLA, iskevä, lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (= Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kiijallisuusviitteet (= järjestys—
numero, tekijä, viitekirjoituksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjestysnu—
meroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selosteetja uutiset laaditaan WP 5.1:lla
(perusmerkkilaji: Dutch), pohjalle tiedonvirta.wSl, joka löytyy virallisten pohjien
joukosta (PF3, f19). Otsikon pistekoko Dutch 12 lihavoitu versaali, selostetekstin
pistekoko Dutch 12, kirjallisuusviitteiden pistekoko Dutch 10. Artikkelit lähetetään
tulostimeen LASER r500, SAKULLA (ohjelma—muodossa) Pirjo Lehtovaaralle
käyttäjätunnus: Lehtovaara tai kiijeenä Terttu Halmeelle. Selosteen enimmäispi—
tuus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5., 15.9., 30.11. Vesi— ja ympä—
ristöhallituksen sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista jätetään
seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun
toimitukselle.

Isy =
ttt =
lab =
Hevy =
Tuvy =
Tavy =
Kyvy =
Mivy =
Kuvy =
PKvy =
Vavy =
KSvy =
Kovy =
Ouvy =
Kavy =
Lavy =
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TARVITAANKO VALTION TUTKIMUSLAITOKSIA?

Viime kuukausina on puhuttu paljon valtion tutkimusrahojen käytöstä. Lähtökoh
tana Helsingin yliopiston rehtorin aloittamaan keskusteluun valtion ns. sektoritut—
kimuslaitosten ja yliopistojen välisistä suhteista oli yliopistojen tutkimusvarojen
voimakas supistaminen. Jo aiemmin valtionhallinnon suurremontin selvitysmies oli
yllätyksekseen todennut, että valtion tutkimuslaitosten palveluksessa on n. 7 000
henkilöä ja ne käyttävät yli 60 ¾ valtion tutkimusvaroista. Hän jättikin vähin
äänin näitä laitoksia koskevat uudistusesitykset tekemättä lisäselvitysten tarpeeseen
vedoten. Tämä sektoritutkimusselvitys on parhaillaan käynnissä.

Tilanne suhteellisen nuoressa ympäristöntutkimuksessa on merkittävästi erilainen
kuin perinteisillä tutkimuksen sektoreilla, joista rehtori Ihamuotila valitsi kriittisten
kommenttiensa kohteiksi ilmeisesti hyvin tuntemansa maatalous— ja metsätieteet.

Valtion tiede— ja teknologianeuvosto otti jo useita vuosia sitten valtion tutkimus
laitokset tarkasteltavakseen ja esitti niiden kehittämistä selkeäksi tiedeyhteisön
osaksi. Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitokselle se kaavaili johtavaa roolia
ympäristöntutkimuksessa ja —seurannassa.

Yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten välillä on vanhastaan voimassa selkeä
työnjako. Yliopistot antavat tutkijoille koulutuksen, ensin perustutkinnon ja sitten
varsinaisen tutkijakoulutuksen, johon kuuluvat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.
Tämän ohella korkeakoulujen tehtävänä on akateeminen perustutkimus, joka lähtee
tieteen sisäisistä kriteereistä. Valtion tutkimuslaitokset taas huolehtivat kukin
oman hallinnonalansa tutkimustarpeista, jotka ovat hyvin ongelmakeskeisiä,
tavoitteellisia ja käytännönläheisiä. Erilaiset seurannat ovat tyypillisiä valtion
tutkimuslaitosten tehtäviä. Tämä perusjako ei kuitenkaan ole nykyisin kovin
ehdoton. Jos on tarpeen, voidaan sektoritutkimuslaitoksessa mennä selvästi
perustutkimuksen alueelle. Opinnäytetöissä tämä on luontevaakin. Jopa koulutuk
sessa on tutkimuslaitoksilla oma roolinsa. Niinpä VYL:n 30 tohtoria muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta ovat tehneet väitöskiijatutkimuksensa VYL:ssa
ollessaan ja VYL:n aiheista ja aineistosta, tosin yliopistoprofessorien ohjauksessa.
Samoin laitoksen tohtoreista 12 toimii dosenttina eri korkeakouluissa. Yleensäkin
tämä valtion tutkimuslaitosten panos on pienille yliopistolaitoksillemme ehdotto
man tärkeä ja monipuolistava lisä opetusresursseihin. Toisaalta esimerkiksi
ympäristötutkimuksessa ei voida kuvitellakaan, että kaikki maan paras asiantunte
mus kerättäisiin VYL:een. Ala on niin monitieteinen, että tutkimuspolitiikan on
perustuttava kaikissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa olevan huippuasian—
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tuntemuksen joustavaan hyödyntämiseen. Tarvitaan siis sekä korkeakoulututki—
musta että valtion tutkimuslaitoksia hyvässä yhteistyössä toisiaan täydentäen.

On esitetty erityisen tiedeministeriön perustamista koordinoimaan kaikkea valtion
tutkimusrahoitusta. Nämä myöhäsyntyiset kaiut menneiltä keskitetyn kulttuuriby—
rokratian vuosikymmeniltä tuskin saavat nykyoloissa laajaa kannatusta. On hyvin
luultavaa, että esim. ympäristöntutkimukselle on hyötyä nykyisestä hajautetusta
rahoitusmallista. Kun useat hallinnonalat rahoittavat kukin omalta kannaltaan
tärkeitä ympäristöprojekteja, on todennäköistä, että kokonaisrahoitus kasvaa
suuremmaksi kuin yhden rahoittajan mallissa.

Suuret, usean rahoittajan ja monen tutkimusyksikön yhteiset tutkimusprojektit ovat
erinomainen keino saada maan parhaat tutkijavoimat ajankohtaisia ongelmia
ratkomaan. Tästä on VYL:lla hyviä kokemuksia. Tutkimusyksiköiden pienuus ja
asiantuntemuksen rajallisuus eivät ole estäneet menestyksellisten projektien
toteuttamista. Samalla on saatu koulutetuksi tutkijoita uusille ongelma—alueille.
Kun yliopistotutkijat tuovat huippuasiantuntemuksensa, voivat sektoritutkimuslai—
tokset puolestaan rikastuttaa projektia paremmalla ratkaistavien ongelmien
tuntemuksellaan ja joskus myös projektinvetämiskokemuksellaan.

Osallistuminen EU:n rahoittamiin tutkimusprojekteihin on tulevaisuudessa mutka—
ton tapa päästä mukaan kansainväliseen tutkijayhteisöön — ovathan monet ympä—
ristöongelmat hyvinkin kansainvälisiä. Olemme tähän kypsiä omien tutkimusval—
miuksiemme puolesta.

Seppo Mustonen
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POHJANLAHTIVUOSI 1991
Suomalais—ruotsalainen suurprojekti

Maaliskuun 15—17 päivinä 1994 kokoontui Uumajaan lähes 200 Pohjanlahden
tutkijaa, ympäristövirkamiestä tai muuten asiasta kiinnostunutta. Kokous oli
vuonna 1991 toteutetun ns. Pohjanlahtivuoden loppusymposiumi, joka virallisesti
päätti useita vuosia käynnissä olleen yhteisprojektin. Hankkeen taustalla oli v.
1972 perustettu Pohjanlahtikomitea, joka koordinoi Pohjanlahden pilaantumiseen
liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Tällaisia kysymyksiä ovat alueen hydrografi—
sissa, kemiallisissa, biologisissa ja sedimentologisissa oloissa tapahtuvat pitkäai
kaiset muutokset sekä meren tila ja sen ainetaseet.

Tausta ja tutkimusohjelman rakenne

Pohjanlahtivuoden syntyajatus lausuttiin edellisessä Pohjanlahtiseminaarissa
Porissa 1984. Sen loppuyhteenvedossa todettiin, että Pohjanlahden ekosysteemin
toimintaa ja ainevirtoja ei tunnettu vielä riittävästi suojelutoimenpiteiden suuntaa—
miseksi. Vuonna 1988 nimettiin johtoryhmä valmistelemaan tutkimusohjelmaa.
Sen tarkoituksena oli henkilö—, alus— ja laiteresurssien keskittämisen avulla saada
perusteellista tietoa nieriympäristön laadun parantamiseen tähtäävien toimenpitei
den suunnitteluun. Yhteisen suurhankkeen yleiset tavoitteet määriteltiin seuraavas
ti:
— likaanturnistilanteen kartoitus mm. vertailupolijaksi tulevaisuutta varten,
— perustan hankkiminen seurantatutkimusten sisällön arvioimista varten,
— lisätictoj en hankkiminen ympäristönsuojelutoimenpiteidensuunnittelua varten,
— yhteisen havaintotiedoston perustaminen mm. mallitutkimuksia varten,
— ympäristömuutosten säätelytekijöiden tutkiminen,
— poikkitieteellisten ympäristötutkimusten edistäminen sekä
— pysyvien orgaanisten klooriyhdisteiden, metalliyhdisteidenja ravinnekuonni—

tuksen leviämisen ja niiden ympäristövaikutusten tutkiminen sekä kalan
laadun arviointi elintarvikkeena.

Ohjelma koostui seuraavista sektoreista: kuormitus, aineiden kulkeutuminen,
ekologia ja aineiden biogeokemiallinen kierto, ympäristömyrkyt, kalakannat sekä
mallianalyysit Pohjanlahden kehityksen ennustamiseksi.

Projektin toteuttamiseen osallistuivat kaikki Pohjanlahtea tutkivat laitokset
alkujaan noin sadan erillisin projektin voimin. Hankkeen puitteissa pidettiin useita
suomalais—ruotsalaisia tutkimusseminaareja, joista viimeisimmässä, Turussa
maaliskuussa 1993, esitettiin useita kymmeniä raportteja jo valmistuneista tutki
muksista.
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Tuloksia

Uumajan symposiunhissa esiteltiin projektin tieteellisiä tuloksia yli 60 esitelmän
tai posterin välityksellä. Kokous aloitettiin Pohjanlahden tilaa ja tulevaisuutta
esittelevillä yhteenveto— ja yleisesitelmillä. Nämä käsittelivät Pohjanlahden
fysikaalista ympäristöä ja ekologiaa (ravintoverkot, ainevirrat ja niissä havaitut
kehityssuunnat) sekä Pohjanlahden tilaa nyt ja tulevaisuudessa. Lopuksi käsiteltiin
vielä Pohjanlahden elollista luontoa uhkaavia tekijöitä.

Fysiikka. Pohjanlahden fysikaalista ympäristöä koskevassa yhteenvedossa
käsiteltiin lähinnä veden virtausten merkitystä aineiden kulkeutumiselle ja leviä—
miselle. Tutkimukset vahvistivat vanhastaan tunnetun keskimääräisen virtauksen
kiertämisen rannikoita pitkin vastapäivään, mutta myös osoittivat virtausten
monitahoisuuden ja tunnettua voimakkaamman riippuvuuden tuulista. Vuoden
1991 mittaukset osoittivat mm., että aineet voivat virtausten mukana levitä
Ruotsin rannikolta Selkämeren yli Suomeen muutamassa viikossa. Tutkimukset
myös osoittivat kuinka tärkeätä on mereen jo päästettyjen ja sinne tulevaisuudessa
päästettävien haitallisten aineiden kannalta tuntea alueen kulkeutumisprosessit
yleensä ja lähellä pohjaa erityisesti. Tämä korostaa rannikkoalueiden tutkimuksen
tärkeyttä.

Ekologia. Pohjanlahtivuoden ekologiset tutkimukset osoittivat, että jokien
tuomalla orgaanisella aineksella on ravintoverkkojen ylläpidossa selvästi aiemmin
luultua suurempi merkitys. Suuri osa jokien tuomasta orgaanisesta aineksesta
pystytään hyödyntämään ravintoverkon kierroissa. Varsinkin Perämeren bakteeri—
tuotannolle rakentuvissa ravintoverkoissa orgaanisen aineksen merkitys on
erityisen suuri. Bakteeriplanktonin osuus energia— ja ainekierroista on suhteellisen
suuri ja se tuottaa puolet ylemmillä trofiatasoilla olevien organismien ravinnosta.
Eläinplanktonin suuri biomassa Perämerellä johtuukin bakteeriplanktonin poik
keuksellisen suuresta määrästä tällä alueella.

Tutkimuksissa myös korostui Perämeren ja Selkämeren erilaisuus sekä pelagiaalin
että pohjan eliöstössä. Ravinnepitoisuuksien ja pohjaeläinten määrien lisääntymi
nen oli selvintä Selkämerellä. Kalakantojen lisääntymishäiriöistä useilla rannikko—
alueilla vesien säännöstelyn, rehevöityniisen ja jokien happamoitumisen vaikutuk
sesta saatiin niinikään tarkempaa tietoa. Samoin käsitys eri ravinteiden merkityk
sestä rehevyyden säätelyssä täsmentyi, mutta ongelmaa ei kuitenkaan täysin
selvitetty. Tämän vuoksi sekä fosfori— että typpipäästöjen vähentäminen on
yleisen varovaisuusperiaatteen perusteella aiheellista. Ensisijaisesti tulisi suuntau
tua paikallisten rehevöitymisongelmien estämiseen.

Tulevaisuus. Pohjanlahden tilaa ja tulevaisuutta käsittelevä yhteenveto oli
laadittu yhdistämällä kuonnitustiedot ja eri projektien tutkimuksissa saadut
ravinnepitoisuudet. Tietojen perusteella tuotettiin ainetasemalli, jonka avulla
voidaan havainnollistaa Pohjanlahden ravinnepitoisuuksien nykyisiä alueellisia ja
vuodenaikaisia vaihteluja. Näitäkin tuloksia kiinnostavampia olivat mallin antamat
tulokset merialueen tilan kehittymisestä tulevaisuudessa erilaisissa kuormi—
tusolosuhteissa. Helsingin Komission optimistinen tavoite on puolittaa ravinne—
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kuormitus vuoden 1988 tasosta. Pistekuormitus, johon helpoimmin voidaan
vaikuttaa, edustaa kuitenkin vain pientä osaa kokonaiskuormituksesta. Senvuoksi
ensimmäiseksi vaihtoehdoksi otettiin realistisempi 25 %:n vähennys. Tällä
vaihtoehdolla veden laatu paranee, vaikkakin hitaasti: typpipitoisuus laskee
nopeammin, mutta fosfori saavuttaa 1980—luvun tason vasta 30 vuoden kuluttua.
Jos toisen vaihtoehdon mukaisesti kuormitus pystytään pitämään entisellä tasolla,
fosforin taso nousee jatkuvasti, mutta typpipitoisuus tasaantuu pian nykyistä
jonkinverran korkeammalle tasolle. Koska haja— ja ilman kautta tuleva kuormitus
kuitenkin edelleen kasvaa, niin todennäköisempää on kokonaiskuormituksen
lisääntyminen huolimatta pistekuormituksen voimakkaasta vähentymisestä.
Ravinnepitoisuuksien ja sitä myötä myös rehevyysasteen kohoaminen lähitulevai
suudessa on tämän kolmannen vaihtoehdon mukaan erittäin voimakasta varsinkin
Selkämerellä.

Näillä tuloksilla on suuri käytännön merkitys. Joka tapauksessa muutokset
tapahtuvat hitaasti. Asutus— ja teollisuuspäästöjen edelleen vähentämisellä on
lähinnä paikallista merkitystä, koska niiden osuus koko Pohjanlahden ravinne—
kuormassa on pieni.

Uhkatekijät. Pohjanlahtivuoden tutkimukset osoittivat, että ravinteiden ja erityi
sesti ympäristömyrkkyjen suorien päästöjen vaikutukset elolliseen luontoon ovat
väistymässä. Uudeksi uhkatekijäksi on nousemassa näiden aineiden hajakuormitus
maalta ja erityisesti ilmasta. Fyysisiin muutoksiin kuten rakentamiseen ja liiken
teeseen rannikolla ja valuma—alueilla tulee kiinnittää myös nykyistä enemmän
huomiota.

Toteutettujen vesiensuojelutoimenpiteiden ansiosta tavanomaisten ympäristömyrk—
kyjen sekä metallien päästöt ovat vähentyneet huomattavasti. Hajoaminen,
sedimentoituminen ja kulkeutuminen varsinaiselle Itämerelle ovat vähentäneet
näitä aineita kierrosta ja pitoisuudet eliöissä ovat alkaneet pienentyä. Esimerkiksi
kalojen DDT— ja PCB—pitoisuudet ovat nyt noin neljännes 1960—luvulla mitatuista
pitoisuuksista ja alittavat selvästi elintarvikkeille asetetut tuwarajat. Ympäristö—
myrkkyjen mm. hylkeissä ja merikotkissa aiheuttamia lisääntymishäiriöitä ei
juurikaan ole enää todettu.

Kun suorat päästöt ovat vähentyneet on hajakuormituksen osuus edelleen korostu
nut. Noin 90 % ravinteista ja huomattava osa orgaanisesta aineesta, metalleista ja
kloorautuneista orgaanisista yhdisteistä on peräisin jokien ja ilman kautta tulevasta
hajakuormituksesta.

Tämän kuormituksen pikainen vähentäminen on tärkeää, jotta Pohjanlahden jo
luonnostaan haavoittuvat eliöyhteisöt välttyisivät uusilta vaurioilta. Oireita näistä
on jo nähtävissä. Kutulohien M—74 —oireeksi nimetty lähes täydellinen poikas—
kuolleisuus saattaa johtaa luonnontilaisen lohikannan vähittäiseen häviämiseen.

Yleisiä näkökohtia. Kaikista negatiivisista muutoshavainnoista huolimatta
voidaan todeta, että kaikista Itämeren osa—alueista Pohjanlahti on kuitenkin
puhtain. Kun suorat myrkkypäästöt on saatu vähentymään, niin suurin uhka
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Pohjanlahdella onkin nykyisin ympäristömyrkkyjen hajakuormitus ja rehevöitymi—
nen. Jos merialueen tilaan halutaan merkittäviä muutoksia, molempien pääravin—
teiden kuormitusta on merkittävästi vähennettävä. Tämä tarkoittaa hajakuor—
mitukseen ja ilmakehän kautta tulevan kuormituksen rajoittamista ja se on vakava
haaste vesiensuojelutoimenpiteille tulevaisuudessa.

Tutkimustulosten pohjalta laadittiin myös katsaus meriympäristön tilan seuranta—
järjestelmiin. Siinä todettiin muunmuassa, että seuranta— ja velvoitetarkkailut tulisi
yhdistää yhteiseksi järjestelmäksi ja kehittää niille öljysuojarahaston kaltainen
rahoitusjärjestelmä. Lisäksi painotettiin tulosten laatujärjestelmän kehittämistä,
näytteenoton intensiivisyyden lisäämistä ja äkillisten muutosten reaaliaikaista
havaitsemista.

Julkaisut

Uumajan seminaarissa esitettyjä Pohjanlahtivuoden tieteellisiä tuloksia on julkaistu
tai julkaistaan Aqua Fennican numeroissa 23/1, 23/2 ja 24/1 sekä eri tieteellisissä
sarjoissa. Yleinen synteesi tuloksista ilmestyy Ambio—lehdessä. Yhteenvetojul—
kaisut sekä em. katsaus seurantoihin on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi Skärgård—
lehdessä 1/1994. Siinä on myös luettelo Pohjanlahtivuoden tuloksena syntyneistä
artikkeleista ja julkaisuista. Sama materiaali julkaistaan myös Ruotsissa sarjassa
VATFEN. Kaikki hankkeeseen liittyvät artikkelit liitetään Helsingin Komission
ylläpitämään BALTIC—tietokantaan (YTK). Kaikki Pohjanlahdella v. 1991 tuotettu
mittaustieto, mukaanlukien seurannat ja tarkkailut sekä Suomesta että Ruotsista on
tallennettu tietokantaan, joka on kaikkien käytettävissä vuoden 1995 alusta.

Lisätiedot: Pentti Kangas, vet, puh. 4028 240
Veijo Miettinen, vet, puh. 4028 236
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RAPORTOITUÄ

POHJANLAHDEN UHKAKUVAT

Pohjanlahden tilaa tutkitaan ja seurataan monipuolisesti. Pelkillä tutkimusaineis—
toilla ja inallisilla julkaisuilla ei kuitenkaan saa hyvää kuvaa Pohjanlahdesta
monipuolisena ja toimivana ekosysteeminä. Uhkien välttämiseksi tarvitaan tietoja,
mutta on myös hahmotettava miksi ja miten ihmistoiminnasta voi olla vaaraksi
Pohjanlahdelle.

Uhkat ovat ongelmavyyhtejä

Järjestelmällinen tarkastelu Pohjanlahden uhkakuvista osoittaa, että ne liittyvät
toisiinsa. Monimutkaisten syy—seuraussuhteiden ja ajallisen ja alueellisen vaihte—
lun vuoksi ympäristön seuranta olisi ylivoimaisen tehtävän edessä, jos sen pitäisi
ilmoittaa milloin ja miten on toimittava uhkien vähentämiseksi. Ongelman
osittaiseksi ratkaisemiseksi on tarkasteltu eri toimintojen ja päästöjen todennä
köistä kehitystä ja näiden perusteella päätelty, missä ongelmia voidaan odottaa
esiintyvän.

Päästötiedot kertovat vain osan tilanteesta

Pistekuormittajien osuus kokonaiskuormituksesta on vähentynyt selkeästi. Myös
ympäristölle vaarallisten aineiden päästöt ja pitoisuudet ovat vähentyneet. Maa—
ja metsätalouden kuormitus on vielä huomattava.

Kokonaispäästötietojen antama kuva Pohjanlahden uhkatekijöistä on vahva yksin—
kertaistus. Pohjanlahti ei ole tasaisesti sekoittuva allas ja ongelma—alueilla
pistekuormittajien merkitys on paljon suurempi kuin koko Pohjanlahtea koskevat
luvut antavat olettaa.

Kuormitusluvut kuvastavat vain osaan mahdollisista uhkista. Pohjanlahden
valuma—alueella ja Pohjanlahden rannikolla elinympäristöjen muuttuminen
vesistöjen perkausten, soiden ojitusten, erilaisten rakennelmien ja maankuivatus—
töiden vuoksi on yleistä. Happamilla alunamailla nämä toimet ovat myös aiheut
taneet myrkytysvaikutuksia. Elinympäristöjen muuttaminen on köyhdyttänyt
Pohjanlahden eliöyhteisöjä monella alueella.
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Ympäristönsuojeluohjelmat lähtökohtina

Pohjanlahti—yhteistyössä on laadittu suojeluohjelmat Perämerelle (1989) ja
Selkämerelle (1993). Suojeluohjelmat ovat toistaiseksi keskittyneet lähes yksin
omaan kuormituksen vähentämiseen, mikä ei kokonaistarkastelun valossa ole
perusteltua.

Tehdyn kokonaistarkastelun johtopäätös on se, että Pohjanlahden tilaa ei voida
turvata eikä uhkatekijöitä poistaa vain yhdentyyppisillä toimenpiteillä. Pohjanlahti
on monimutkainen kokonaisuus ja siihen vaikuttava ihmistoiminta on monipuolis
ta. Tämä vaatii monipuolisen keinovalikoiman ympäristönsuojelussa sekä analyyt
tisen tarkastelun eri keinojen käyttöönottomahdollisuuksista ja vaikutuksista.

Lisätiedot: Mikael Hildn, VY, puh. 6951 274
Magnus Cederlöf, tet, puh. 6951 264

Kirjallisuus:
1. Hildn, M. ja M. Cederlöf. 1994. Hoten mor Bottniska viken — Pohjanlahden uhkatekijät.

Skärgård 1/94.

VEDENLAATU JA TUOTANTODYNAMIIKKA POHJANLAHDEN
RANMKKOVESISSÄ

Pohjanlahtivuoden rannikkoprojekti toteutettiin Vaasan, Kokkolan ja Oulun piirien
ylläpitämillä intensiiviasemilla kahden vuoden aikana, 1991—92. Työn yhtenä
tavoitteena oli kytkeä tieto rannikkovesien veden laadusta yhteen koko merialueen
vastaavan tiedon kanssa. Tähän tarjoutui oiva tilaisuus, kun vastaavat tutkimukset
käynnistettiin koko Pohjanlahden alueella. Havaintopaikkojen rutiiniohjelmia
täydennettiin kasviplanktonin perustuotannolla in situ ja valtalajiston analyysillä,
sedimentaation mittauksilla sekä pohjaeläintutkimuksilla.

Koko tutkitun rannikkoalueen vesirunko oli vertikaalisti erittäin liomogeeninen;
heikkoja kerrostuneisuusjaksoja esiintyi vain satunnaisesti. Ravinnepitoisuuksien
dynamiikka vahvisti yleistä käsitystä fosforin merkityksestä minimiravinteena
rannikon lähellä. Meneillään oleva PELAG—projekti kuitenkin selvittää näitä
kysymyksiä tarkemmin.
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Kasviplanktonlajiston sukkession selvittämiseen kokeiltiin uutta suhteellista
indeksiä. Lajisto monipuolistui etelää kohti ja sen dominanssi samalla väheni.
Tältä osin hankitun aineiston tulkinta on kuitenkin vielä kesken. Sinileviä esiintyi
vain kovin pieniä määriä. Kasviplanktonin perustuotannon potentiaalia on rannik—
kovesien seurannassa perinteisesti mitattu laboratorioinkuboinnin avulla, mutta
menetelmä on todettu epätyydyttäväksi. Projektin aikana käytettiin todellista
perustuotannon mittausmenetelmää, jolla myös saatiin selville vuosituotannon
määrä. Tämä oli 20 g m2 a1C Oulun ulkopuolella, 30 Kokkolan edustalla ja 75
saaristossa Vaasasta lounaaseen. Pohjoisen Perämeren arvo on samaa tasoa kuin
1970—luvulla mitatut, muilta alueilta ei aiempia mittauksia ole.

Sedimentoituvan aineksen määrä lisääntyi voimakkaasti etelään. Tulos kuvastaa
paikallisten olojen ohella perustuotannon tason ja suolapitoisuuden nousua etelään
päin. Suurin osa laskeumasta oli mineraaliainesta, joka on resuspendoitunut
pohjasta takaisin veteen. Sedimentin kokonaismäärä riippuikin lähinnä tuulioloista
varsinkin saaristossa. Sedimentin ravintoarvo pohjaeliöstölle oli kuitenkin suurin
kevätkukinnan jälkeen. Polijaeläinmäärät olivat Vaasan edustalla yli kymmenker—
taiset Kokkolaan verrattuna. Tämä johtuu siitä, että itämerensimpukka, jota
jälkimmäisellä alueella ei alhaisen suolapitoisuuden vuoksi enää tavata, muodosti
Merenkurkun eteläpuolisella havaintopaikalla 95% koko eläinmassasta. Pohjaeläi—
mistön koostumus ja määrä on Merenkurkussa hyvin pitkälle samanlainen kuin
Saaristomerellä, mikä kuvastaa Merenkurkun korkeaa tuottavuutta suhteessa sen
pohjoiseen sijaintiin. Perämeren puolella pohjaeläintilanne on kaikessa suhteessa
aivan toisenlainen.

Rannikkovesistä saatuja tuloksia on asetettu laajempiin yhteyksiin koko Pohjan—
lahtihankkeesta laadituissa yhteenvedoissa. Tulosten aktiivinen hyödyntäminen
epäilemättä jatkuukin vielä kauan varsinkin kun tämänkin tutkimuksen kaikki
mittaustiedot sisältävä tietopankki avataan pian yleiseen käyttöön. Tutkimus tuotti
runsaasti tietoa ja ajattelemisen aihetta myös seurantojen kehittämiseen.

Lisätiedot: Pentti Kangas, vet, puh. 90—4028 240
Hans—Göran Lax, Vavy, puh. 961—325 65 11

Kiijallisuutta:
Kangas, P., Masaarela, E., Lax, H.—G., Joke]a, S. & Storgåid—Envall, C. 1993. Seasonal variation
of primary production and nutrient concentrations in the coastal waters of the Bothnian Bay and
The Quark. Aqua Fennica 23,2: 165—176.
Lax, H.—G. & Kangas, P. 1993. Spatio—tempora] variations of sedimentation and soft bottom
macrofauna in the coastal waters of the Gulf of Bothnia. Aqua Fennica 23,2: 177—186.
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YMPÄRISTÖMYRKYT POHJANLAHDELLA

Pohjanlahtea kuormittavat metalleilla ja ympäristömyrkyillä teollisuuden ja
asutuksen päästöt, joet, laskeuma ilmasta sekä hajakuormitus suoraan rannikolta.

Kuormituksen ja ympäristön kannalta tärkeimmät metallit ovat elohopea, kad—
mium, lyijy, arseeni, kupari, sinkki, kromi ja rauta. Elohopeasta, kromista ja
raudasta tulee suurin osa jokivesien mukana. Kadmiumista ja lyijystä suurin osa
tulee laskeuman mukana. Teollisuuden metallipäästöt erityisesti arseenin, elohope—
an ja kadmiumin osalta ovat vähentyneet huomattavasti. Asumajätevesien metalli
en osuus kuormituksessa on aina ollut vähäinen. Lyijyn laskeuma, joka on pääosin
ollut peräisin liikenteestä, on viime vuosina vähentynyt murto—osaan aikaisem—
mista määristä.

Metalleja poistuu kierrosta erityisesti Pohjanlahden syvänteisiin. Perämeren
syvänteissä sedimenttien kadmium—, elohopea— ja arseenipitoisuudet olivat 2—4
—kertaiset Selkämeren vastaaviin sedimentteihin verrattuna. Tämä johtuu osittain
aikaisemmasta kuormituksesta ja osin myös mm. humuksen tehostamasta sedi—
mentoitumista. Osa metallikuormituksesta kulkeutuu virtausten mukana Pohjois—
Itämerelle. Ainoastaan lyijyä näyttäisi sedimentoituvan Pohjanlahdelle kuormitusta
vastaava määrä.

Pohjaeläinten (kilkki ja itämerensimpukka) metallipitoisuudet ovat samaa tasoa
kuin aikaisemmissa rannikkovesiseurannoissa eikä selviä paikallisia eroja voitu
todeta.

Avomeren silakassa elohopea— ja kadmiumpitoisuudet ovat aihaiset, alle 0,1
mg kg’. Kadmiumpitoisuudet ovat tasaisessa laskussa. Elohopeapitoisuuksien
lasku pysähtyi 1980—luvun lopulla, jolloin Kokemäenjoen perkaukset ja rannikon
jokien tulvat huuhtoivat elohopeaa merelle. Elohopeapäästöjen likaamilla rannik—
koalueilla hauen elohopeapitoisuudet ovat laskeneet alle tason 1 mg kg’.

Kloorattujen huilivetyjen kuten DDT:n ja PCB:n käytön loppuminen Pohjanlahden
valuma—alueclla näkyy selvästi näiden yhdisteiden pitoisuuksien vähenemisenä
eliöstössä. Pitoisuudet silakassa ja hauessa ovat nyt alle neljäsosa 1960—luvun
lopun arvoista. Myös hylkeissä ja merikotkissa pitoisuudet ovat laskussa ja
merkkejä näiden aineiden aiheuttamista lisääntymishäiriöistä ei ole enää havaitta
vissa.

Uusia eliöissä todettuja ympäristömyrkkyjä ovat polykiooratut dibentsofuraanit ja
dioksiinit. Pitoisuudet ovat kuitenkin hyvin alhaisia. Koska nämä yhdisteet ovat
rasvaliukoisia ja hyvin myrkyllisiä on niiden hyväksyttävä määrä elintarvikkeissa
säännelty. Nykyisin Pohjanlahden kaloissa todettujen pitoisuuksien perusteella
pohjoismaiset suositukset sallisivat kuitenkin 70 kilon painoiselle ihmiselle
jatkuvan annoksen esim. silakkaa 2,5 kiloa tai lohta vajaan kilon viikossa.
Kutulohissa, joita ei yleensä myydä elintarvikkeeksi, kloorattujen huilivetyjen
pitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat. PCB—pitoisuudet ovat jopa kasvaneet
aikaisemmista arvoista. Näistä yhdisteistä etsitäänkin nyt mahdollista syytä ns. M—
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74 oireyhtymään, joka viime vuosina on tuhonnut lähes kaikki luonnonlohien
poikaset Pohjanlahden jokisuiden lohihautomoissa sekä Ruotsissa että Suomessa.

Sellutehtaiden valkaisulaitosten klooriyhdisteiden päästöt Pohjanlahdelle ovat
vähentyneet vajaaseen kolmannekseen aikaisemmasta. Näiden orgaanisten kloo—
riyhdisteiden kokonaiskuonnituksesta tuleekin nykyisin valtaosa ilmasta suoraan
tai valuma—alueiden kautta. Esimerkiksi märkälaskeuman mukana tuleva orgaani
sen kloorin määrä on suuruusluokkaa 1000 tonnia vuodessa. Valkaisuperäisiä
kloorifenoleita voidaan todeta sedimenteistä ja eliöstöstä koko Pohjanlahden
alueelta.

Kaikenkaikkiaan ympäristömyrkkyjen päästöjen vähentyminen näkyy selvästi
pitoisuuksien ja selvien haittavaikutusten vähentymisenä eliöstössä. Jotta tätä
suotuisaa kehitystä ei vaarannettaisi, tulisi toimenpiteitä pikaisesti kohdentaa ilman
kautta tulevaan kuormitukseen.

Lisätiedot: Veijo Miettinen, vet, puh. 4028 236

Kirjallisuutta:
Miettinen, V. & Korhonen, M. 1993. Chlorinated hydrocarbons in fish and bottom evertebrates in
the coastal waters of the Gulf of Bothnia in 1988—1992. Poster—esitys Pohjanlahtivuoden
seminaarissa.
Leivuori, M. & Miettinen, V. 1994. Trace metais in the sediment and biota iii the Finnish waters
of the Gulf of Bothnia. Käsikirjoitus Aqua Fennicaan.
Vuorinen, P.H., Haahti, H., Leivuori, M. & Miettinen, V. 1994. Comparisons and time trends of
organochlorines and heavy metais in fish from the Gulf of Bothnia off the coast of Finland. To be
published in Mar. Po]1. BulI.
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PERÄMEREN HYDRODYNAMIIKAN JA PLANKTONIN RAVINTO-
VERKON KUVAAMINEN KOLMIULOTTEISELLA MALLILLA

Pohjanlahtivuoden aikana saatettiin loppuun vuonna 1987 käynnistetty Peräme—
riprojekti, jonka tavoitteena oli muodostaa Perämerelle kolmiulotteinen hydro—
dynaaminen malli ja tarkastella sen avulla alueelta kerättyä runsasta vedenlaa—
tuaineistoa. Tulosten perusteella esitettiin koillisen Perämeren seurannan kehittä
misen periaatteet, joita nyt ollaan viemässä käytäntöön.

Perämeriprojektin jatkona käynnistettiin Perämeren planktonin ekologisen mallin
kehittämistyö. Projekti koostui seuraavista tehtävistä:

— Kasviplanktonin, eläinplanktonin ja bakteeriplanktonin intensiiviset tuotanto—
mittaukset Perämerellä v. 1991—1992

— Planktonin ravintoverkkomallin, typpimallin sekä resuspensiomallin kehittä
minen ja liittäminen kolmiulotteiseen hydrodynaamiseen malliin

— Pohjanlahden ravinnepitoisuuksien ja kasviplanktonbiomassan laskenta
vuosille 1965—1993

Hailuodon ulkopuolella viikoittain mitattu bakteerituotanto oli v. 1991 yhtä suuri
kuin kasviplanktontuotanto. Mittaukset osoittivat, että alloktoninen hiili on tärkeä
tärkeä energialähde bakteereille. Energiavirta veden liukoisesta huilestä bakteerien,
heterotrofisten fiagellaattien ja nanoplanktonin kautta mikroeläinplanktoniin on
huomattavan suuri.

Mittaustulosten pohjalta laadittiin planktonin ravintoverkkomalli. Mallin lähtö—
tietoina ovat valaistus, veden lämpötila ja ravinnepitoisuudet. Malli laskee hiilen
ja ravinteiden kierron ravintoverkossa sekä bakteerien ja kahteen kokoluokkaan
jaetun kasviplanktonin ja kolmeen kokoluokkaan jaetun eläinplanktonin biomassa—
vaihtelut. Vastaavalta alueelta hankittuun nhittausaineistoon nojautuen laadittiin
typpimalli sekä aallokon aiheuttaman kehävirtausnopeuden kuvaamiseen poh
jautuva resuspensiomalli. Kaikki mallit kytkettiin kolmiulotteiseen hydrodynaa—
miseen malliin.

Mallin avulla laskettiin Pohjanlahdelle 30 vuoden aikasarjat. Sovelluksen avulla
voitiin eritellä nitraattitypen pitoisuuden nousuun vaikuttavia tekijöitä.

Lisätietoja: Erkki Alasaarela, Ouvy, puh. 981—3158300

Kirjallisuutta:
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15

EHDOTUS METSÄTALOUDEN YMPÄRISTÖOHJELMAKSI VALMISTUI

Ehdotus maamme ensimmäiseksi metsätalouden ympäristöohjelmaksi valmistui maalis
kuussa. Ohjelma pyrkii edistämään metsäluonnon biologista monimuotoisuutta ja
elinvoimaisuutta sekä metsätalouden kestävää kehitystä tukevaa metsien ekologisesti
kestävää käyttöä.

Ehdotus sisältää paamaaratavoitteiden kuvauksen ohella muun muassa ehdotuksia metsien
hoidon kehittämisestä sekä lainsäädännöllisistä ja taloudellisista ohjauskeinoista samoin
kuin menettelytapojen kehittämisestä luonnon- ja ympäristönsuojelutavoitteiden toteutta
miseksi. Ohjelman tavoitteiden toteutumista seuraamaan asetetaan pysyvä asiantuntijatyö
ryhmä.

Metsätalouden yinpäristöohjelmatyöryhmä katsoo, että kiireeffisin metsien suojelutarve on
tällä hetkellä jäljellä olevien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden vanhojen aarniometsien
suojelu.Koska aarniometsät ovat nopeasti häviämässä, viimeiset aarniometsät on tärkeätä
saattaa nopeasti suojelun pariin.

Luonnonsuojeluohjelmat ovat erittäin tärkeitä uhanalaisten eliöiden ja harvinaisten ympä
ristötyyppien suojelun kannalta, mutta pelkästään niiden varaan ei voida jättää monipuoli
sen metsäluontomme säilyttämistä. Tavat, joilla hoidamme ja käytämme laajoja talous
metsiämme ovat tärkeitä talousmetsiemme elinvoimaisuudelle ja monimuotoisuudelle.

Luonnonhoitoa talousmetsissä kehitetään muun muassa niin, että erityisesti avainbiotoopit
(lehdot, puronvarret ym.) otetaan huomioon. Talousmetsissä pyritään luonnonhoitoon
kaikissa toiminnoissa (haavat, lahopuu, lehtipuusekoitus yms.). Käytännön metsänhoi
dossa korostetaan toimenpiteiden luonnonmukaisuutta, luonnon monimuotoisuuden ja
pienipiirteisyyden huomioon ottamista, sekametsien aikaansaamista, toimenpiteiden ym
päristövaikumksia, vesiensuojelua sekä riistan- ja maisemanhoitoa.

Aiempaa luonnonmukaisempien metsänhoito-ohjeiden toteutumista myös käytännössä on
tarpeen tukea ja nopeuttaa kehittämällä metsänhoito-ohjeita edelleen, laaja-alaisella koulu
tuksellaja neuvonnalla sekä metsäpolutäsilla ohjauskeinoilla. Näin varmistetaan metsäta
louden kestävään kehitykseen pyrkivän “rakennemuutoksen” laaja-alainen toteutuminen
myös ympäristönsuojelun kannalta.

Uusien metsänhoito-ohjeiden periaatteet saadaan metsäsuunnittelun kautta nopeasti ja
kattavasti käytäntöön. Yksityismetsissä on tarkoitus siirtyä koko metsäluonnon huomioon
ottavaan, ns. monitavoitteiseen metsäsuunnitteluun koko maassa vuonna 1995.
Monitavoitteinen metsäsuunnittelu ottaa huomioon maanomistajien päätösvallan ja myös
ympäristön tarpeet. Suunnittelun onnistuminen edellyttää yhteistyötä ympäristövfrano
maisten ja luontojärjestöjen kanssa. Pitemmällä aikavälillä esitetään rakennettavaksi luon
nonvaraintietokanta, jolla tähdätään siihen, että paikkatietoina olevat metsäkuvio- ja ym
päristötiedot saadaan maankäytön suunnittelijoiden yhteiskäytössä olevaan tietohilcenne
verkkoon.

Keskeiset metsälaldmme ovat peräisin vuosikymmenten takaa, osin 1920-luvulta. Lait
täyttivät yhteiskunnan asettamat tavoitteet kohtuullisesti 1980-luvulle asti. Viime aikoina
ympäristönsuojelun merkitys on korostunut yhteiskunnassa siinä maann, että metsälain
säädäntömme kaipaa uudistamista. Tätä edellyttävät myös YK:n ympäristö- ja kehitys
konferenssissa (UNCED) solmimamme sopimukset sekä Helsingissä pidetyn Euroopan
metsäministerikonferenssin päätösasiaidijat.

Ympäristöohjelmatyöryhmä esittää säädettäväksi erityisen yleismetsälain, joka koskisi
kaikkien omistajaryhmien metsiä ja olisi samalla metsien kestävän käytön laki. Myös
yksityismetsälaki kaipaa uudistamista. Uudelleen arvioitaviksi tulisivat myös muun



16

muassa metsänhoidollisten velvoitteiden laajuus sekä tarvittavan valvonnan ja byrokratian
tarpeet.

Metsänparannuslaki vaatii myös uudistamista luonto- ja ympäristönäkökohdat huomioon
ottavaksi. Myönnettävä tuki tulisi suunnata siten, että se myös osaltaan tukee solmittuja
kansainvälisten sopimusten ja metsätalouden ympäristöohjelman tavoitteiden toteutta
mista. Varojen käyttöä on perusteltua laajentaa myös ympäristönsuojelullisiin toimenpi
teisiin.

Metsäorganisaatiomme tulevat sisällyttämään tehtävlinsä yhä keskeisemmin koko metsä-
luonnon säilyttämisen ja hoidon sekä biologisen monimuotoisuuden edistämisen. Tämä
tulee koskemaan niin maa- ja metsätalousministeriötä kuin yksityismetsätalouden organi
saatioitaja valtion metsien osalta metsähallitusta

Metsäkeskusten ja metsälautakuntien roolia ja niitä koskevaa lainsäädäntöä esitetään
muutettavaksi niin, että niiden tehtäväksi tulisi selkeästi myös luonnon monimuotoisuu
den ja sen kestävän käytön edistäminen. Toiminta tapahtuu yhteistyössä Suomen ympä
ristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa.

Lisätietoja: Juhani Viitala, MMMJmetsäpolitiikan osasto, puh. 1603 350
Jukka—Pekka Jäppinen, isy, puh. 6951 711
Jouko Kostamo, Metsäkeskus Tapio, puh. 1562 405

Khjallisuutta:

Viitala, J., Jäppinen, J-P. & Kostamo, J. 1994: Metsätalous ja ympäristö. Metsätalouden ympäristöohjelma
työryhmän mietintö 1994:3. Maa- ja metsätalousministeriö. Painatuskeskus. 101 s. Helsinki.
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MAATALOUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELU - TOIMENPITEET JA
MIDEN KEHITTYMINEN SUOMESSA

Alunperin maatalouden ympäristövaikutuksia on ryhdytty tarkastelemaan vesien—
suojelun kannalta. Tutkimuksen tuottama tieto onkin vahvinta juuri eroosiosta ja
vesien ravinnepitoisuuksista. Ensimmäisen kerran maatalouden ympäristöasioita
käsiteltiin maatalouden vesiensuojelutoimikunnan mietinnössä 1980—luvun alussa.
Toimikunnan tehtävänä oli selvittää vesiensuojelutoimenpiteitä sekä niiden
käyttöönoton edistämiseksi tarvittavia hallinnollisia, lainsäädännöllisiäja taloudel
lisia keinoja.

Yllä olevan otsikon mukaan nimetyssä raportissa esitetään yhteenveto maatalou
den ympäristönsuojelua pohtineiden työryhmien, toimikuntien ja komiteoiden
ehdottamista toimenpiteistä sekä toteutuneesta maatalouden ympäristöpolitiikasta
aina vuoteen 1993 saakka. Aluksi esitetään tiivis katsaus maatalouden rakenteen
kehittymisestä sekä nykyinen käsitys maatalouden ympäristövaikutuksista.

Ympäristönsuojelun tavoitteisiin voidaan pyrkiä eri keinoin, joita on luokiteltu
useammalla tavalla riippuen lähestymistavasta. Ohjauskeinojen lopullisena
päämääränä on vaikuttaa tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuvaan ympäristön
kuonnittamiseen markkinoilla tapahtuvan sopeutumisen kautta. Tähän voidaan
pyrkiä joko vaikuttamalla kuluttajien ja tuottajien omaan päätöksentekoon tai
ohjaamalla yhteiskunnan toimesta tuotantoa ja kulutusta.

Useimmissa mietinnöissä on tyydytty luettelemaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä
maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseksi, mutta varsinaista maatalou
den ympäristöpoliittista linjausta suhteessa maatalouden yleiseen kehitykseen ei
ole esitetty. Maatalouden ympäristönsuojelun toimintalinjaa on pisimmälle
muotoiltu maaseudun ympäristöohjelmassa, jonka mukaan maatalouden ympäris
tönsuojelun edistämiseen on käytettävä rahoitusta, neuvontaa ja viljelijöiden
vapaaehtoisuuteen perustuvia keinoja.

Maatalouden ympäristönsuojelun toimenpiteiden muotoilemisessa on usein
ongelmana niiden kohdentuminen tuotantoratkaisuihin, jonka avulla pyritään
vähentämään kuormitusta. Seurauksena on, että haitan aiheuttaja ei saa suoraa
palautetta toimintansa seurauksista, vaan joutuu sopeuttamaan tuotantoaan muut—
tuneisiin tuotanto—olosuhteisiin. Käytössä olevat toimenpiteet voidaan ryhmitellä
vaikutustapansa mukaisesti hintaohjaukseen, määräohjaukseen tai informaatio—
ohjaukseen. Useimmat hintaohjaukseen luokiteltavista tuista tai maksuista ovat
myös tuotannonohjaustoimenpiteitä ja kohdistuvat peltoviljelyyn. Määräohjauksen
toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa kotieläintalouteen. Informaatio—ohjauksella
pyritään puolestaan edistämään ympäristöystävällisten viljelymenetelmien käyt—
töönottoa.

Lisätietoja: Asko Miettinen, vet., puh. 4028 318

Kirjallisuutta:
Miettinen, A. 1994. Maatalouden ympäristönsuojelu — toimenpiteet ja niiden kehittyminen
Suomessa. Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 553. Helsinki. 33 s.
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YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON METALUVIRRAT OIUAUTUVAT PÄÄ
ASIASSA KAATOPMKOILLE - UUSIO- JA UUDELLEENKÄYITÖÄ
TULEE TEHOSTAA

Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksella tutkittiin v. 1991—1994 yhdyskun—
tajätehuollon metallivirtoja. Tutkittavat metallit, alumiini (Al), kadmium (Cd),
kupari (Cu), rauta (Fe), elohopea (Hg), lyijy (Pb) ja sinkki (Zn), valittiin niiden
haitallisuuden ja/tai kierrätys— ja hyötykäyttökelpoisuuden perusteella. Tutkimuk
sella haluttiin mm. määrittää tuotteet ja materiaalit, jotka muodostavat näiden
metallien pääasialliset virrat yhdyskuntajätehuoltoon. Tavoitteena oli myös
arvioida keinoja, joilla metallivirtoja jätteisiin voidaan vähentää. Lisäksi arvioitiin
ainevirta—analyysiin perustuvan tutkimusmenetelmän soveltuvuutta jätehuollon
ainevirtojen määrittämisessä.

Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa: kirjallisuustutkimuksena ja empiirisenä
tutkimuksena. Kirjallisuustutkimuksen tulokset on raportoitu väliraportissa (Pouta—
nen 1992).

Empiirisen tutkimuksen kohteena oli Turun kaupungin yhdyskuntajätehuolto—
järjestelmä. Yhdyskuntajätettä käsittelevällä Turun jätteenpolttolaitoksella ana—
lysoitiin eri päästökomponenttien metallivirtoja. Tämän lisäksi tutkittiin muita
Turun kokonaismetallivirtoihin vaikuttavia jätevirtoja: kaatopaikalle vietävää
yhdyskuntajätettä, erilliskerättyjä ongelmajätteitä sekä metalliromua. Alueellisten
tulosten pohjalta arvioitiin valtakunnalliset metallivirrat.

Suomen yhdyskuntajätehuollon kokonaismetallivirta oli empiirisen tutkimuksen
perusteella 150 000 t a’ ja kiijallisuustutkimuksen perusteella 44 000 t a.
Tulosten erot johtuvat useista tekijöistä. Klijallisuustutkimus rajoittui metallisessa
muodossa tuotteissa esiintyviin metalleihin, kun taas empiirisen tutkimuksen
tulokset sisältävät myös kemiallisina yhdisteinä ja epäpuhtauksina esiintyvät
metallit. Tutkimuksen rajaus vaikutti myös tutkimusmenetelmien eroihin.

Suomessa vuosittain muodostuvan yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä (3,1 milj.
tonnia) metallivirtojen osuus on empiirisestä tutkimuksesta saatujen tulosten
mukaan noin 5 %. Suuruudeltaan metallien yhdyskuntajätehuoltoon päätyvät vinat
ovat järjestyksessä Fe > Al> Zn > Cu> Pb > Cd > Hg.

Yhdyskuntajätehuoltoon ohjautuvat metallivirrat muodostavat noin 5 — 20 %
kunkin metallin vuosittain käyttöön otettavasta määrästä. Vertailuarvoista puuttuu
valmiissa tuotteissa Suomeen tuotavat metallit. Kuitenkin voidaan todeta suurim
man osan metallijätteistä sisäkyvän teollisuuden, rakennus— ym. tuotantotoiminnan
jätteisiin. Näiden kartoittaminen on tärkeää koko ongelmakentän hahmottamiseksi
ja mm. kierrätystoimenpiteiden kohdentamiseksi yhteiskuntaa ja ympäristöä
parhaiten palvelevalla ja säästävällä tavalla.

Yhdyskuntajätteen metallit ohjautuvat Suomessa pääasiassa kaatopaikoille, mistä
ne osittain purkautuvat ympäristöön lähinnä suotovesissä. Valtaosaltaan metallit
kuitenkin varastoituvat kaatopaikkoihin. Yksittäisillä paikkakunnilla metallijättei—
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den hyötykäyttöä on tehostettu jätteiden syntypaikkalajittelua koskevilla määräyk—
sillä.

Yhdyskuntajätehuollon metallivirtoja tulee pienentää jätteen haitallisuuden ja
jätemäärien pienentämiseksi sekä uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyyden
takaamiseksi. Aine— ja jätevirtojen pienentämisessä päävaihtoehto on ennaltaeh—
käisy, joka voidaan parhaiten toteuttaa tuotekehittelyllä. Tätä voidaan ohjata mm.
taloudellisilla tai lainsäädännöllisillä keinoilla. Kierrätyksen tehostaminen on
toissijainen, kuitenkin joissakin tapauksissa ainoa käytettävissä oleva keino.

Kadmiumin ja elohopean käyttöä on onnistuneesti rajoitettu kielloin ja säädöksin.
Myös niiden virrat yhdyskuntajätehuollossa voidaan tunnistaa ja uudet rajoitustoi—
menpiteet siten kohdentaa tehokkaasti (kuva 1). Lyijy ei vielä ole yhtä hyvin
hallittavissa kuin edellä mainitut. Käynnistysakut kierrätetään tehokkaasti. Suljet—
tujen lyijyakkujen talteenotto ja kierrätys tulisi saada samalle tasolle. Hajalähteistä
(elektroniikasta, lasista, keramiikasta) peräisin olevien lyijyvirtojen hallintaan on
pyrittävä tuotekehityksen avulla. Kuvaputkien uusio— tai uudelleenkäyttöä tulee
kehittää.

Kuona

Kuva 1. Elohopean ainevirtakaavio Suomen yhdyskuntajätehuollon osalta v.
1991/1992. Luvut ovat kg Hg a’.
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Alumiinin ja kuparin lähteiden ja hyödynnettävissä olevien virtojen kartoitus vaatii
lisätutkimuksia. Molemmat ovat arvokkaita metalleja. Jätteiden poltossa ne
toimivat katalysaattoreina dioksiinien muodostumiselle.

Raudan ja sinkin talteenottoa tulee edistää mm. kodinkoneromun uusio— ja
uudelleenkäyttöä lisäämällä. Menetelmät tähän on jo olemassa. Ongelmana on
jäijestelmällisen keräyksen puute. Keräyksen ja talteenoton tehostaminen tulisi
organisoida yhteiskunnan taholta.

Tutkimuksessa käytettiin kahta erilaista lähestymistapaa yhdyskuntajätteeseen
päätyvien metallivirtojen arvioimiseksi. Jätteiden kierrätyspotentiaalin selvit
tämisessä tuotelähtöinen tarkastelu on käyttökelpoinen menetelmä. Mikäli halutaan
selvittää esim. jätteen sisältämicn haitallisten aineiden potentiaali, tulee käyttää
empiiristä tutkimusta hyvin suunniteltuine näytteenotto—ohjelmineen. Eri lähesty—
mistapojen yhdistelmällä voidaan molempien tutkimusmenetelmien hyötyä lisätä.

Ainevirta—analyysi voidaan todeta hyväksi ja kehittämiskelpoiseksi menetelmäksi
yhdyskuntajätehuollon, tai laajemmin koko jätehuollon ainevirtojen tutkimisessa.
Ainevirta—analyysilla saadaan nykytilannetta koskevia tietoja, joiden pohjalta
voidaan tarkastella mm. erilaisten lainsäädännössä ja tuotesuunnittelussa tapahtu—
vien muutosten ja toimenpiteiden vaikutuksia ainevirtoihin tulevaisuudessa.

Lisätiedot: Helena Dahibo, ttt, puh. 6951 437

Kirjallisuutta:
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TUTKIMUS LIETTEENPOISTON TEHOSTAMISESTA KALANVIUE
LYSSÄ PUTKIKASVATUSMENETELMÄLLÄ

Hämeen läänin Koskella testattiin vuosina 1991 — 1993 maalle rakennetun kalojen
putkikasvatuslaitoksen toimintaa. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä uutta tekniik
kaa, jolla voidaan vähentää kalankasvatuksesta aiheutuvaa vesistökuormitusta.
Hankkeen rahoitajina olivat ympäristöministeriö, maa— ja metsätalousministeriö
sekä vesi— ja ympäristöhallitus. Käytännön suunnittelusta ja kokeiden toteutukses
ta vastasi Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy.

Kalojen kasvatusaltaana käytettiin 16 m pitkää, halkaisijaltaan $0 cm:n poiy—
eteeniputkea. Kasvatusputken poistopäässä oli erillinen lietteenerotusallas, joka oli
hydrauliikaltaan suunniteltu erityisesti tätä koetta varten. Vesi johdettiin laitokseen
läheisestä joesta käyttäen hyväksi joen putouskorkeutta.

Ensimmäisenä tutkimuskesänä 1991 tavoitteena oli selvittää putken soveltuvuus
yleensä kalankasvatukseen sekä tutkia laitoksen lietteenerotuksen tehokkuutta.
Kesällä 1992 tutkittiin virtausnopeuden vaikutusta lietteen erotukseen. Lisäksi
selvitettiin lietteen kertymää vuorokauden eri aikoina sekä tutkittiin pumppauksen
jaksottamisen vaikutusta lietteen erotukseen. Kesällä 1993 tutkittiin puhdistetun
kasvatusveden uudelleenkäyttöä kierrättämällä. Tavoitteena oli vähentää laitoksen
tarvitseman lisäveden määrä vastaamaan kaupallisten laitosten vedenkäyttöä.

Putkikasvatuslaitos soveltui hyvin kalankasvatukseen. Laitoksella savutettiin myös
korkea fosforinpoistoteho. Tämä perustui siihen, että kasvatusputkessa hukkarehu
ja kalojen ulosteet kulkeutuivat nopeasti, ennen fosforin liukenemista kiinntoai—
neesta, lietteencrotusyksikköön, jossa kiintoaine saatiin poistettua tehokkaasti.

Lietteenpoisto oli tehokkainta, kun virtausnopeus oli kasvatusosastossa suhteelli
sen suuri (> 20 cm sj. Tällöin fosforin poistuma oli parhaimmillaan yli 60 %
laskettuna hukkarehusta. Veden kierrätyskokeissa kierrätettävän veden määrä oli
korkeimmillaan 95 ¾ kasvatusaltaan läpivirtaavasta vesimäärästä, joka vastaa
lähes todellisia sallituja vedenkäyttöolosuhtcita.

Kierrätyskokeiden aikana veden happipitoisuus pysyi koko ajan riittävän korkeana,
keskimäärin 9 mg 1’ eikä kasvatusveteen missään tilanteessa alkanut kumuloitua
kalojen aineenvaihduntatuotteita siinä määrin, että niistä olisi ollut akuuttia haittaa
kalojen elämälle. Kierrätyskokeiden aikana fosforinpoisto oli 53 % eli vähän
alempi kuin edellisten kesien kokeissa.

Kaikkina kolmena tutkimusvuotena rehukerroin oli noin 1,2. Vuonna 1993 koelai—
toksen ominaiskuormitus oli ainetasetarkastelun perusteella laskettuna alhaisim—
millaan 3,7 g fosforia lisäkasvukiloa kohti ja 3,1 g fosforia syötettyä rehukiloa
kohti.

Koelaitoksen tyyppisen kalanviljelylaitoksen investointikustannukset voivat
vaihdella paljonkin tapauskohtaisesti. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat ennen
kaikkea sijoituspaikan luonne, kuten käytettävissä oleva vesimäärä ja putouskor—
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keus. Suurin yksittäinen investointihanke on kasvatusosasto, joka umpiputken
sijasta voi olla hinnaltaan edullisempi päältä avoin pyöreäpohjainen allasrakenne.

Kalojen putkikasvatuslaitoksen vuosikustannuksiksi investoinnin kuoletusaikana,
sisältäen sähkön ja rehut, arvioitiin keskimäärin 11 — 14 mk tuotettua kalakiloa
kohti. Laskelmassa ei ole mukana palkkakustannuksia eikä muita mahdollisia
kustannustekijöitä.

Lisätiedot: Sakari Välimaa, ttt, puh. 4028 257
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TULOSSA

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISTEN RAJAVESISTÖJEN VEDEN LAA
DUN SEURANTA

Suomen ja Venäjän välisiä rajavesistöjä on seurattu vuodesta 1966 alkaen perus—
tuen Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain liiton väliseen
sopimukseen vuodelta 1965. Sopimuksessa tarkoitettuja asioita — rajavesistöjen
suojelu, vesi— ja voimataloudellinen käyttö, kalatalous ja puutavaran uitto —

kokoontuu kerran vuodessa käsittelemään yhteinen suomalais—venäläinen raja—
vesistöjen käyttökomissio, jonka yhtenä asiana on siis veden laadun seuraaminen
rajavesistöissä.

Pääosa rajajoista todettiin alkuvuosien tutkimuksissa lähes luonnontilaisiksi ja
seuranta keskitettiin sittemmin neljään vesistöön: Vuoksi, Hiitolanjoki, Rakko—
lanjoki ja Saimaan kanava. Vuoteen 1994 asti näytteitä otettiin valtakunnan rajalla
neljä kertaa vuodessa maalis—, kesä—, elo— ja joulukuussa ja Saimaan kanavassa
vastaavasti touko—, kesä—, heinä— ja elokuussa. Veden laatua on arvioitu seuraa
vien fysikaalis—kemiallisten muuttujien avulla: virtaama, lämpötila, näkösyvyys,
happi, hapen kyllästysaste, sähkönjohtavuus, pH, väri, haju, BHK7, COD,
kiintoaine, natrium, suifidit, öljyt, fenolit ja anionitensidit.

Vuoden 1994 alusta alkaen seurantaohjelmaa muutettiin vastaamaan paremmin
Euroopan talouskomission (ECE) yleissopimusta maasta toiseen ulottuvien
vesistöjen käytöstä ja suojelusta vuodelta 1992. Sekä Suomi että Venäjä ovat
allekiijoittaneet sopimuksen. Näytteitä otetaan nyt kerran kuukaudessa. Saimaan
kanavan havaintopiste siirrettiin Nuijamaanjärveen. Tämä havaintopaikka kuvaa
ko. vesistön veden laatua paremmin kuin kanava—altaiden vesi. Muuttujavalikoi—
masta poistettiin sulfidit ja anionitensidit, joiden pitoisuudet jäivät jatkuvasti alle
määritysrajan. Määritettäviin muuttujiin lisättiin kokonaisfosfori ja —typpi. Lisäksi
neljä kertaa vuodessa analysoidaan tänä vuonna kokeiluluonteisesti raskasmetallit
(As, Pb, Ni, Cr, Hg, Cd, Cu, Zu), syanidit ja AOX. Keväällä pyydystetyistä
hauista ja syksyllä kerätyistä simpukoista analysoidaan kloorifenolit ja kloorihuili—
vedyt. Mikäli tulokset osoittavat myös näiden muuttujien seurannan tarpeelliseksi,
ne sisällytetään jatkossa pysyvästi ohjelmaan.

Kaikkiin em. vesistöihin kohdistuu huomattava jätevesikuormitus. Viime vuosi
kymmenien mittavien vesiensuojelutoimien ansiosta kuormitus on kuitenkin
ratkaisevasti pienentynyt. Tämä on näkynyt myös veden laadun paranemisena.
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Vuoksen veden laatu on rajalla varsin hyvä huolimatta siitä, että yläpuolella
sijaitsee useita suuria metsäteollisuuslaitoksia. Myös Hiitolanjoen ja Rakkolanjoen
tilanne on parantunut. Varsinkin satunnaispäästöt, jotka aikaisemmin olivat
toistuvasti puheenaiheena rajavesistökomission kokouksissa, on saatu pois päivä—
järjestyksestä. Sekä Hiitolanjoen että Rakkolanjoen virtaama on kuitenkin niin
pieni, että veden laadun paraneminen edellyttäisi erittäin radikaalia kuormituksen
alentamista. Yleisluokituksen mukaan veden laatu Vuoksessa on tyydyttävä,
Nuijamaanjärvessä välttävä, Hiitolanjoessa välttävä (ajoittain tyydyttävä) ja
Rakkolanjoessa huono (joskus välttävä).

Lisätiedot: Lea Kauppi, vet, puh. 402$ 337
San Mtikainen, vet, puh. 4028 239

VELVOITETARKKMLUT OSANA VESIEN TILAN SEURANTAA

Likaantuneiden tai muulla tavoin muuttuneiden vesialueiden tilan sekä vesistöjen
kuonnituksen seuranta on Suomessa toiminnanhaijoittajien velvoitteena. Käytäntö
poikkeaa eräissä muissa maissa noudatetusta, sillä usein varsinkin vesistövaiku—
tusten seuranta on kansallisten viranomaisten tehtävänä. Tarkkailuvelvoite perus
tuu vesioikeuden antamaan päätökseen tai vesiensuojelua koskevista ennakkotoi—
menpiteistä annetun asetuksen mukaisiin määräyksiin. Päätösten tai määräysten
mukaan velvoitetarkkailu on tehtävä vesi— ja ympäristöpiirin hyväksymällä
tavalla. Vesi— ja ympäristöhallitus koordinoi velvoitetarkkailua yleisohjeillaan1.

Velvoitetarkkailua koskevat ohjelmat laaditaan kutakin tapausta varten erikseen
yllämainittuja ohjeita soveltaen. Vesi— ja ympäristöpiiri hyväksyy tarkkailuohjel—
man tehden siihen tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Tarkkailua koskevat
erimielisyydet voidaan viedä vesioikeuden ratkaistaviksi, mutta käytännössä
tällaiset tapaukset ovat olleet hyvin harvinaisia.

Hyväksytty vesistötarkkailuohjelma annetaan lähes aina julkisen valvonnan alaisen
vesitutkimuslaitoksen toteutettavaksi. Vesi— ja ympäristöhallituksen hyväksymiä
julkisen valvonnan alaisia vesitutkimuslaitoksia on maassamme 24. Niiden on
täytettävä tietyt hyväksymisedellytykset, minkä lisäksi niiden toimintaa valvotaan
määräaikaisin tarkastuskäynnein ja vertailunäytetutkimuksin. Näin pyritään
varmistamaan velvoitetarkkailun tuottamien tulosten luotettavuus ja vertailukel—
poisuus viranomaisen omiin tuloksiin nähden.
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Tarkkailuvelvoite on annettu 270 teollisuuslaitokselle, 400 kalankasvatuslaitokselle
ja 560 yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle?. Lisäksi varsin paljon tarkkailuvel—
voitteita on annettu turvetuotantoalueista tai kaatopaikoista vastaaville toiminnan—
harjoittajille. Säännöstelyn ja vedenoton vaikutuksia tarkkaillaan monissa tapauk
sissa. Erilaisen vesirakentamisen vuoksi annetaan vuosittain suuri joukko tarkkai—
luvelvoitteita, jotka edellyttävät yleensä ainakin töiden aikaista tarkkailua. Valta
osa edellä mainituista on velvoitettu tarkkailemaan myös toimintansa vaikutuksia
vesistöissä. Yhteistarkkailujäijestelyistä johtuen vesistötarkkailujen lukumäärä on
vähäisempi kuin tarkkailuvelvoitteiden. Vesistötarkkailuja arvioidaan olevan noin
900.

Vesistötarkkailussa otetaan vuosittain näytteitä fysikaalis—kemiallisia määrityksiä
varten noin 4500 havaintopaikalta. Niistä tehdään yhteensä noin 340 000 määri—
tystä. Lisäksi otetaan näytteitä biologisia määrityksiä varten.

Veden laadun tarkkailutiheys vaihtelee useimmiten välillä 2 — 12 näytteenot—
tokertaa vuodessa. Näytteenotto on yleensä ajoitettu vesistön tilan kannalta
kriittisimpiin kausiin, kuten lopputalveen ja —kesään. Näytteistä tehdään laaja
joukko veden yleistä laatua tai kyseisen kuormittajan erityispiirteitä kuvaavia
määrityksiä.

Vesistöjen biologisia muuttujia tai sedimentin tilaa seurataan merkittävimpien
kuormittajien velvoitetarkkailuissa. Tällaiset selvitykset tehdään yleensä 3 — 5
vuoden välein. Vuonna 1988 tehdyn katsauksen3 mukaan 48:ssa suuressa sisävesi—
en yhteistarkkailussa eniten käytetyt biologiset selvityskohteet tai sedimenttiselvi—
tykset olivat seuraavat (suluissa oleva luku ilmoittaa kuinka moneen ohjelmaan
selvityskohde kuului): pohjaeläinselvitys (21), perustuotantokykymääritys (14),
kasviplanktonselvitys (10), perifytonselvitys (9), sedimentin kemiallinen koostu—
mus (7), haitta—ainepitoisuudet kaloissa (5), perustuotantomääritys in situ (3),
eläinplanktonselvitys (3), havaksen limoittuminen (3), vesikasvillisuusselvitys (1).

Vuoden 198$ jälkeen varsinkin perifytonselvitysten käyttö tarkkailukohteina sekä
haitta—ainemääritykset biologisesta materiaalista ovat lisääntyneet. Lisäksi on tehty
pari kertaluonteista selvitystä raskaan teollisuusjätevesikuormituksen vaikutuksista
altistettujen kalojen fysiologiaan. Maa—ja metsätalousministeriön ohjaamassa
kalataloudellisessa velvoitetarkkailussa voidaan myös tehdä vesistön biologiaa
kuvaavia selvityksiä, kuten esim. pohjaeläin— ja perifytonselvityksiä tai haitta—
ainemäärityksiä kaloista.

Velvoitetarkkailuohjelmia uusittaessa tai uutta ohjelmaa hyväksyttäessä pyritään
nykyisin edelleen lisäämään biologisten menetelmien käyttöä. Tavoitteena on
myös haitallisten aineiden esiintymistä sekä niiden vaikutuksia koskevien selvi
tysten ottaminen kaikkien potentiaalisten myrkkyvaikutuksia aiheuttavien kohtei
den tarkkailuihin. Viranomaisten vesien tilan seurantoja uudistettaessa asetettiin
lähtökohdaksi velvoitetarkkailujen ja viranomaisten valtakunnallisten seurantojen
mahdollisimman hyvä yhteensopivuus. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää
tiettyjä muutoksia velvoitetarkkailuohjelmiin. ETA—sopimuksen myötä Suomessa
joudutaan ottaamaan huomioon eräiden vesiensuojeluun ja vesihuoltoon liittyvien
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direktiivien vaatimukset, joista osa vaikuttaa kuormitustarkkailun sisältöön ja voi
siten aiheuttaa muutostarpeita myös vesistötarkkailuun. Velvoitetarkkailun sisällön
kehittämisen ohella on tärkeää edistää tarkkailun luotettavuutta ja vertailukelpoi—
suutta tehostamalla tarkkailun suorittajiin kohdistuvaa julkista valvontaa.

Vesistöjen velvoitetarkkailuun kuuluu olennaisena osana tulosten käsittely ja
vuosittainen raportointi. Yhdessä viranomaisten seurantojen tuottamien tietojen
kanssa velvoitetarkkailuraportit antavat pohjan laatia katsauksia Suomen vesien
tilaan.

Lisätiedot: Heidi Vuoristo, vyt, puh. 4028 248

Kirjallisuutta:
Vuoristo, H. (toim) 1992. Yleisohjeet velvoitetarkkailusta. Vesi— ja ympäristöhallituksen
julkaisuja B 12. 36 s.

2 Silvo, K. 1994. Kuormitustarkkailun muutostarpeet — laadunvarmistus. Julk.: Mäkinen, 1. ym.
(toim). Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitosten laatujäijestelmä ja laadunvarmistus. Vesi— ja
ympäristöhallituksen monistesarja nro 556. 127 s.

Antikainen, 8., Mäkelä, A., Vuoristo, 14. 1991. Suomen sisävesien merkittävien velvoitetark—
kailujen sisältö vuonna 1988. Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesaija nro 314. 77 s.

VESISTÖMALLIEN KARTTAPOHJAINEN KÄYTEÖLIHTYMÄ

Hydrologisia vesistömalleja on käytössä noin 20. Malleja käytetään virtaamien,
vedenkorkeuksien ja lumen määrän ennustamiseen ja seurantaan. Vesistömallit
tuottavat seuraavaa alueellista tietoa: sadanta, haihdunta, lämpötila, lumen vesiar—
yo, maankosteus, pohjavesivarastojen suhteelliset muutokset, valunta, jokien
virtaamat, järvien vedenkorkeudet ja tulovirtaamat (KTJ:n jatkokäsittelyä varten).
Näiden mallien avulla tehdään noin 10 000 ennustetta vuodessa.

Vesistömallien mikroverkossa toimivan karttapohjaisen käyttöliittymän avulla
voidaan tarkastella lähes kaikkea vesistömallien tuottamaa hydrologista tietoa (25
muuttujaa) alueellisesti aina noin 30 km2 osa—aluekokoon asti. Käyttöliittymän
päävalikkona on Suomi—ikkuna (kuva 1). Tästä päästään vesistöaluekohtaisiin ja
edelleen pienempää osa—aluejakoa esittäviin ikkunoihin. Kaikissa osa—aluejaoissa
saadaan esille seuraavat tietoikkunat: virtaama ja valunta, lumi, maankosteus,
varastot (esim. pohjavesi, painannevarasto) ja järvet. Tarkoituksena on kytkeä
kaikki toiminnassa olevat vesistömallit tähän jo suurelta osin valmiina olevaan
käyttöliittymään. Valmiina on Ylä—Kemijoen sovellutus ja kesän 1994 aikana
käyttöliittymään liitetään koko Vuoksen vesistö.
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Vesistömallien karttapohjainen käyttöliittymä otetaan käyttöön windows—käyttö—
liittymän kautta valitsemalla “Vmallit’—kuvake. Tämän jälkeen näyttöön saadaan
Suomi—ikkuna (kuva 1), josta valitaan vesistöalue, joko kartasta tai listasta.
Seuraavaksi näyttöön ilmestyy ikkuna vesistömallin ensimmäisen jakovaiheen alu
eista. Tästä ikkunasta on mahdollista palata päävalikkoon, valita toisen jakovai—
heen ikkuna, muuttaa ikkuna ikoniksi tai valita vesistömallien tietoa karttapohjalla
tarkasteltavaksi (haihdunta, sadanta, lämpötila, sulanta, maankosteus, valunta, vir—
taama, vedenkorkeus, pohjavesi, erilaiset varastot, lumi ja järvet). Toisen ja
kolmannen jakovaiheen ikkunassa on samanlaiset vaihtoehdot kuin ensimmäisessä
jakovaiheessa. Karttapohjaksi voi valita kaikissa vaiheissa useita vaihtoehtoja,
esim. maastokartta tai tiekartta. Käyttäjän ei tarvitse ajaa vesistömalleja vaan
tiedot saadaan viimeksi suoritetusta vesistömalliajosta. Tämän vuoksi tietojen
tarkastelu ja jatkokäyttö on helppoa.

Vedenlaatua havainnoidaan usein jokipisteissä, joista ei saada purkautumiskäyrän
perusteella määritettyä virtaamaa. Näillä paikoilla vesistömallien laskemat virtaa—
mat ovat erityisen käyttökelpoisia. Käyttöliittymän virtaamaikkunassa (kuva 2) on
mahdollista tallentaa tiedot tiedostoon. Tämä toiminto on tarkoitettu juuri vesistö—
mallien tuottaman virtaamatiedon jatkokäyttöä varten. Vesistömallien tarkkuutta
ylläpidetään päivittämällä malli harvoihin havaintopisteisiin heti, kun uusia

tS..

1

.

Kuva 1. Suomi—ikkuna on vesistömallien mikroverkossa toimivan käyttöliittymän
päävalikko. Tästä ikkunasta voi valita halutun vesistömallin (toistaiseksi vain Ylä—
Kemijoki). Vesistömalli valitaan hiirellä joko listasta tai kartasta.
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virtaama— ja vedenkorkeusliavaintoja saadaan. Tämän johdosta myös harvojen
päivityspisteiden yläpuolisen vesistöalueen laskennan tarkkuus paranee. Vetrek:ssä
oleviin jokihavaintopaikkoihin, joissa virtaamaa ei havainnoida, vesistömallien
virtaamatieto pyritään liittämään automaattisesti. Karttapohjissa tulevat myöhem
min näkymään ne vedenlaadun jokihavaintopaikat, joille virtaama—awot on myös
laskettu valmiiksi.

Lisätiedot: Bertel Vehviläinen, hyt, puh. 1929 581
Jari Lohvansuu, hyt, puh. 1929 553

Kuva 2. Ylä—Kemijoen virtaamaikkuna. Tutkittava ajanjakso valitaan oikeassa
reunassa olevasta listasta. “Tiedostoon”—painiketta käyttämällä tulostetaan tiedot
tiedostoon.
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IMMUNOKEMIALLISET KENrTÄTESTIT JA SAASTUNEET MAA-
ALUEET

Suuri osa saastuneen maa—alueen kunnostuskustannuksista muodostuu alla—
lyysikustannuksista. Näitä kustannuksia pystytään vähentämään nykyaikaisilla
kenttäanalyysimenetelmillä. Kenttämenetelmillä kartoitetaan haitta—ainelähteitä,
valitaan laboratoriovarmistukseen lähtevät näytteet ja seurataan puhdistuksen
edistymistä. Erilaiset kaasuilmaisimet, kolorimetriset menetelmät, kenttäkaasukro—
matografit ja röntgenfluoresenssilaitteet ovat jo vakiintuneita kenttämenetelmiä.
Immunokemialliset kenttätestit edustavat uutta lupaavaa tekniikkaa, jota esimer
kiksi Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) suosittelee saastuneiden aluei
den analysointiin.

Immunokemiallisia menetelmiä on käytetty parikymmentä vuotta hormonien ja
lääkeaineiden määrittämiseen kliinisissä tutkimuksissa sekä torjunta—aineiden
määritykseen elintarvikkeiden valvonnassa. Ensimmäiset saastuneen maan ana—
lysoinnin testikitit tulivat markkinoille pari vuotta sitten. Immunokemiallinen
tekniikka perustuu vasta—aineen spesifiseen sitoutumiseen analysoitavaan yhdis—
teeseen, antigeeniin. Herkällä immunotestillä voidaan määrittää jopa femtogram—
man (iO-’ g) pitoisuuksia. Käytännössä nopeissa kenttätestauksissa joudutaan
tinkimään herkkyydestä.

Ensimmäiset ympäristötutkimuksen pikatestit olivat maanäytteiden analysointiin
tarkoitetut PCP— ja PCB—kitit, joiden määritysraja on muutama ppm (0,5 ppm
PCP— ja 5 ppm PCB—yhdisteille). Yhden määrityksen hinta on noin 80 mk.
Markkinoille on tulossa myös PAH—yhdisteiden, mineraaliöljyjen ja torjunta—
aineiden pikatestejä.

Määritys kestää kenttäolosuhteissa 20 minuuttia ja siihen tarvitaan 10 gramman
maanäyte. Uuton ja suodatuksen jälkeen suodoksesta määritetään haitta—aine
värinmuodostukseen perustuvalla immunomenetelmällä. Saadut tulokset korreloi—
vat hyvin kaasukromatografisten menetelmien kanssa. Maanäytteen koostumus ja
muiden haitta—aineiden läsnäolo eivät vaikuta tuloksiin. Reagenssit ovat kestäviä
ja työturvallisia, ja pikatestin suoritus ei vaadi erityisosaamista. Menetelmät ovat
erityisen tehokkaita määritettäessä vain yhtä tai vain muutamaa yhdistettä suuresta
näytemäärästä.

Immunokemiallisia testejä on mahdollista kehittää lähes kaikille orgaanisille
yhdisteille. Niillä korvataan monivaiheisia esikäsittelyjä vaativat kromatograafiset
menetelmät. On arvioitu, että 5—10 vuoden kuluttua merkittävä osa ympäris—
tönäytteistä analysoidaan immunoteknisillä menetelmillä.

Lisätiedot: Anneli Joutti ja Minna Laine, ttt, puh. 69511
Sirpa Lindroos, Vavy, puh. 961—122555
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AJANKOHTAISIA KUULUMISIA OECD:N KEMIKAALIEN TES
TAUSOHJELMASTA

OECD:n kemikaalien testausohjelman (OECD Test Guidelines Programme) puit
teissa on julkaistu raportti: N.M. van Straalen & C.A.M. van Gestel (1993):
Ecotoxicological test methods using terrestrial arthropods, Department of
Ecology and Ecotoxicology, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands, 63s.

Raportissa luodaan katsaus käytössä oleviin menetelmiin, joita voidaan käyttää
arvioitaessa myrkyllisistä kemikaaleista terrestrisille niveljalkaisille mahdollisesti
aiheutuvaa vaaraa. Katsauksen tarkoituksena on tunnistaa alueita, joihin OECD:n
ohjelmassa tulisi kiinnittää huomiota ja joihin tutkimusta ja testikehittelyä tulisi
suunnata. Katsauksen päämääränä on myös korostaa ekologista relevanssia, kun
menetelmiä ja lajeja valitaan.

Raporttia voi tiedustella alla olevasta kontaktinumerosta.

*

OECD:n ja SETAC:n (Society of Environmental Toxicology and Chemistry)
yhteinen workshop Avian toxicity Testing järjestetään Fioridassa, Pensacolassa
joulukuussa 1994.
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Tutkittaessa torjunta—aineiden haitallisia vaikutuksia ei—kohde—eliöihin, on
linnuilla mahdollisesti altistuvana lajina tärkeä osuus. Linnuilla tehtävät laborato—
riotestit ovatkin kuuluneet jo useita vuosia torjunta—aineita rekisteröivien viran
omaisten vaatimuksiin. Lintutestejä on harvemmin vaadittu muiden haitallisten
aineiden arvioinneissa, mutta niillä saattaisi olla merkitystä arvioitaessa esim.
raskasmetallien, öljytuotteiden ja teollisuusprosessien orgaanisten jätteiden
aiheuttamia vaaroja.

OECD:n meneillään olevassa laajassa pestisidihankkeessa on pohdittu perusteelli
sesti tätä aihepiiriä ja todettu, että on selvä tarve työkokouksesta, jossa tutkijat ja
virkamiehet pohtisivat erilaisten kemikaalien linnuille aiheuttaa vaaraa. Yllä—
mainittu kokous tulee palvelemaan tätä päämäärää. Kokouksen odotetaan tuovan
aihepiiriin uutta tieteellistä näkemystä ja muodostavan perustan kansainvälisesti
hyväksytyn testiohje—setin luomiselle.

Lisätietoja: Marja Luotola, vet, OECD:n Test Guidelines Programmen
Suomen koordinaattori, puh. 6951 475

1
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TAPAHTUMIA

HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN KUIVATUS TOTEUTETTAVA
PALKO-PERIAATTEELLA

Jukka Palkon väitöskiijassa on käsitelty happamien sulfaattimaiden (AS—maat)
laajuutta ja tyypillisiä ominaisuuksia kymmenen vuoden ajalta lähes kahdellakym—
menellä eri vesistöalueella. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet vaikutukset
maan pintakerroksiin, kasvin ravinnesaantiin sekä jokien valumavesien happa—
muuteen. Työssä on esitetty myös ratkaisuja AS—maiden aiheuttamiin ongelmiin
sekä kehitetty mm. kemiallisen kuivatussyvyyden ja maaprofiulin happamuuspo—
tentiaalin määritysmenetelmät.

Suomen peltopinta—alasta on 16 % eli 3360 km2 happamia suifaattimaita, jotka
sijaitsevat pääasiassa Pohjanlahden rannikkoalueilla. Lähes puolet niistä sijoittuu
Vaasan vesi— ja ympäristöpiirin alaville rannikkoalueille.

AS—maat sisältävät runsaasti rikkiä. Maan happamuus ja huono kuivatustila
aiheuttavat suuria poikkeamia mineraalisten alkuaineiden pitoisuuksissa AS—
maissa ja niillä viljellyissä kasveissa. Rehulle on mm. tyypillistä matala seleenipi—
toisuus, joka aikaisemmin johti kaijan lihasrappeumaan.

Happamien valumavesien muodostumisen tärkeimmät syyt ovat AS—maiden laatu
ja määrä, happamuuspotentiaali maaprofiulissa, kuivatustapa ja hydrologiset
olosuhteet.

Työssä on kehitetty kaksi mallia jokivesien happamuuden ennustamiseksi.
Tilastomallia käytetään jokien luokittelussa ja dynaamista mallia haittojen vähen—
tämisen suunnittelussa.

Väitöskirja tarkastettiin 18.3.1994 Oulun yliopistossa. Vastaväittäjinä olivat
dosentti Johan Korkman Svenska Landbrukssälskapens förbundista ja tekniikan
tohtori Tuomo Karvonen Vodata Oy:stä. Kustoksena toimi professori Jussi Hooli.

Onnittelut idearikkaasta työstä!

Hannu L.aikari, AS—maatyöryhmän pj.
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KÄRKÖLÄN KLOORIFENOLIT KIINNOSTAVAT EDELLEEN
SEKÄ TIETEEN TEKIJÄÄ ETEÄ KONSULTHA

Taina Nystnin nimi jää Turun yliopiston aikakiijoihin ainakin kahdesta syystä;
Taina on ensimmäinen maaperägeologian laitokselta väitellyt nainen ja toiseksi
lainan työ on ensimmäinen Suomessa tehty hydrogeologinen väitöskirja, jossa
arvioidaan lika—aineen kulkeutumista pohjavedessä myös matemaattisen mallin
avulla. Lisäksi väittelijä käsittelee mallintamisproblematiikkaa ja ottaa kantaa
mallintamisen soveltamismahdollisuuksiin erityisesti pohjavesien suojelua koske
vissa tehtävissä.

Väitöskirja, “Mathematic modelling of groundwater pollution in a small hetero—
genous aquifer at Kärkölä, southern Finland”, joutui tavanomaista tarkempaan
julkiseen tarkastukseen 8.4.1994 Turun yliopistossa pidetyssä väitöstilaisuudessa,
jossa kustoksena toimi professori Veli—Pekka Salonen ja Turun yliopiston valitse—
mana vastaväittäjänä dosentti Martti H. Salmi Geologian tutkimuskeskuksesta.
Koska odotettavissa oli myös ylimääräisiä opponentteja, ei virallinen vastaväittä—
jäkään päästänyt Tainaa ainakaan liian helpolla. Niinpä tilaisuus kesti runsaat
kolme tuntia.

Vaikka väitökseen liittyvä epätavallisen voimakas kriittisyys lienee ollut etukäteen
varsin harvojen läsnäolleiden tiedossa, oli tilaisuuteen kuitenkin saapunut runsaasti
yleisöä (115). Tämä osoittaa, että väitöskirjan aihe oli todella ajankohtainen ja
kiinnostava.

Virallisen vastaväittäjän lopetettua kuulustelunsa laina jatkoi työnsä puolustamista
väitöstilaisuuteen kuuluvalla asiallisuudella, vaikka ylimääräisten opponenttien
tentatessa sävy olisi saattanut helposti “terävöityä”. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.
Kenellekään objektiiviselle kuulijalle ei jäänyt epäselväksi, että jälleen kerran
väittelijä hallitsi parhaiten tutkimuksensa aihepiirin.

Vielä kerran välitän työtovereiden lämpimät onnittelut Tainalle määrätietoisista
ponnisteluista sekä menestystä myös tulevissa tieteellisissä ja käytännön tehtävis—
sa.

Esa Rönkä
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BIOLOGINEN FOSFORINPOISTO METSÄTEOLLISUUTEEN

Anneli Paulin väitöskirja The role of Acinetobacter sp. in biological phosphorus
removal from forest industry wastewaters (Acinetobacter sp. metsäteollisuuden
jätevesien biologisessa fosforinpoistossa) tarkastettiin Helsingin yliopistossa
17.5.1994. Vastaväittäjänä oli dosentti Jaakko Puhakka ja kustoksena professori
Pertti Eloranta.

Metsäteollisuuden fosforikuormitukseen kiinnitettiin huomiota sisä— ja rannikko—
vesien lisääntyvän rehevöitymisen myötä mm. Suomen metsäteollisuuden ympä
ristönsuojelun tutkimus— ja kehittämisohjelmassa (SYTYKE), johon tämä tutkimus
kuului yhtenä projektina.

Työssä selvitettiin, voitaisiinko metsäteollisuuden jätevesien fosforinpoistoa
tehostaa käyttäen yhdyskuntien jätevesien biologiseen fosforinpoistoon suunnitel—
tuja aktiivilieteprosesseja, joissa hapettomat ja hapelliset vaiheet vuorottelevat.
Tällaisissa prosesseissa lietteeseen voi rikastua bakteereita, jotka kykenevät
varastoimaan ylimäärin fosforia. Ylimääräinen fosfori kerääntyy bakteerisolujen
sisään polyfosfaatteina, ja fosfori poistetaan puhdistamolta bakteerimassan
mukana.

Merkittävimpinä fosforin varastoijina pidetään yleensä aerobisia Acinetobacter—
sukuun kuuluvia bakteereita, jotka erikoislaatuisen fosfori— ja hiilimetaboliansa
ansiosta tulevat toimeen myös ilman happea. Tässä tutkimuksessa fosforia varas—
toivien bakteerien malliorganismeina käytettiin puhdistamolle tulevasta jätevedestä
sekä aktiivilietteistä eristettyjä Acinetobacter—kantoja, joiden optimaalisia kasvu—
olosuhteita sekä fosforin sitoutumis— ja vapautumisnopeuksia tutkittiin laborato—
riokokein.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että biologinen fosforinpoisto on varteen
otettava vaihtoehto metsäteollisuuden, erityisesti paperitehtaiden, fosforikuormi—
tuksen vähentämisessä. Edellytyksenä on kuitenkin hapettoman vaiheen järjestä
minen puhdistusprosessiin.

Aktiivilieteprosessin mikrobiologia on pitkään ollut “musta laatikko” insinöörive—
toisessa jätevedenpuhdistuksen prosessitutkimuksessa. Annelia on sen vuoksi
valmistumisen ohella syytä onnitella myös ennakkoluulottomasta tutkimusaiheen
valinnasta.

Hannu Laikari
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutkimuksen päätulokset mahdolli
simman selkeässä muodossa, tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös
alkuperäisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen rakenne on: otsake (ISOIL—
LA KIRJASIMILLA, iskevä, lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (= Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä khjallisuusviitteet (= järjestys—
numero, tekijä, viitekirjoituksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Jäijestysnu—
meroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selosteet ja uutiset laaditaan WP 5.1:lla
(perusmerkkilaji: Dutch), pohjalle tiedonvirta.w51, joka löytyy virallisten pohjien
joukosta (Pf3, F19). Otsikon pistekoko Dutch 12 lihavoitu versaali, selostetekstin
pistekoko Dutch 12, kirjallisuusviitteiden pistekoko Dutch 10. Artikkelit lähetetään
tulostimeen LASER r500, SAKULLA (ohjelma—muodossa) Pirjo Lehtovaaralle
käyttäjätunnus: Lehtovaara tai kirjeenä Terttu Halmeelle. Selosteen enimmäispi—
tuus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5., 15.9., 30.11. Vesi— ja ympä—
ristöhallituksen sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista jätetään
seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun
toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi— ja ympäristöhallinnon yksiköistä
lyhenteitä seuraavasti:

VYH = vesi— ja ympäristöhallinto VYL vesien— ja ympäristöntutkimus—
tai —hallitus laitos

VE vesistöosasto hyt = hydrologian toimisto
vöt = vesistötoimisto vet = vesi— ja ympäristöntutkimus—
rat = rakennustoimisto toimisto
VY vesien— ja ympäristönsuojelu— lsy luonnonsuojelututkimusyksikkö

osasto ftt = teknillinen tutkimustoimisto
vyt = vesien— ja ympäristönsuojelu— lab = tutkimuslaboratorio

toimisto Hevy = Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri
knt = kuntatoimisto Tuvy = Turun vyp
tet = teollisuustoimisto Tavy = Tampereen vyp
kat = katselmustoimisto Kyvy = Kymen vyp
kem = kemikaaliyksikkö Mivy = Mikkelin vyp
YO = Yleinen osasto Kuvy = Kuopion vyp
oit = oikeustoimisto PKvy = Pohjois—Karjalan vyp
hat = hallintotoimisto Vavy = Vaasan vyp
tat = taloustoimisto KSvy = Keski—Suomen vyp
tht = tietohallintotoimisto Kovy = Kokkolan vyp
sus = suunnittelusihteeristö Ouvy = Oulun vyp

Kavy = Kainuun vyp
Lavy = Lapin vyp
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JÄTrEIDEN JA SAASTUNEEN MAAN TUTKIMUS
- SUOMEN YMPÄifiSTÖKESKUKSEN YDINOSAAMISALUE

Kolme vuotta sitten tällä palstalla esitin visiona 1990-luvulle monipuolisen
jätteidentutkimusyksikön, joka tuottaa relevanttia tietoa ympäristöä säästäviä
jätehuoltoratkaisuja varten. VYL:n 16 hengen tutkimusryhmä on sittemmin kehit
tynyt kouluiästä varhaispuberteettiin - sillä alkaa olla tutkimusyksikön tunnus-
merkit. Samalla myös jätteidentutkimuksen tarpeet ovat monin tavoin kehittyneet.

Jätteiden aiheuttamat ympäristöongelmat, ja muut ongelma4 eivät ole poistuneet.
Jotkut ovat vähentyneet, toiset muuttuneet, monet myös lisääntyneet. Esimerkiksi
vesien- ja ilmansuojelun kehitys on lisännyt puhdistusjätteitä (liete, kuona), ja
maaperän ja sedimenttien saastuminen on tuottanut suuria määriä aineita joita on
vasta alettu tarkastella jätteenä. On noussut myös esiin jätteiden yhteyksiä
ympäristönsuojelun muihin alueisiin ja ongelmiin - luonnonvaroihin, hyödyke- ja
energiahuoltoon jne. Kyse on j ätteestä humaaniekologisen kokonaisuuden osana.

Ongelmien ratkaisuun tarvitaan muuan muassa lisää ja parempaa tutkimustietoa.
Sitä tarvitaan monella taholla, nimenomaan ympäristöhallinnossa. Erilaista tietoa
saadaan monista lähteistä ja monin tavoin. Keskeinen keino on ympäristönsuojelun
kokonaisuuteen kytkeytyvä julkinen suomalainen jätteidentutkimus.

VYII on jätealan lakisääteinen asiantuntijalaitos. Tämä asema velvoittaa harjoit
tamaan yhä voimakkaammin ja laajemmin jätteidentutkimusta. VYH:n muutos
keskusvirastosta tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi, Suomen ympäristökes
kukseksi (SYKE), korostaa j ätteidentutkimuksen tarpeita.

Katsaus ulkomaille antaa käsityksen tutkimusalan merkityksestä, sisällöstä ja
järjestämisestä. Se avaa myös näkymän tulevaisuuteen: Jätteiden ja saastuneiden
maa-alueiden t&k-työ on dynaamisimpia ympäristötieteen ja -teknologian aloja.

Jätteitäja saastunutta maata tutkitaan Suomessakin jo monilla tahoilta. Hyvä niin
- tarvitaanhan erityyppistä tutkimusta eri lähtökohdista. Tarvitaan myös laajaa
kommunikaatiota ja yhteistyötä. VYL:n tutkimusryhmän vuorovaikutus tiede- ja
ammattiyhteisössä, ympäristöhallinnossa ja sen ulkopuolella, on jo vilkasta ja
monipuolista. Sitä on kehitettävä edelleen; samalla kirkastuu SYKE:n oma ‘lokero’
ja kuva alan tutkimusyhteisön osana.

Jäte- ja ympäristöhuottossa on yhä enemmän korostettu ongelmien ehkäisemistä.
Myös VYL:n j ätteidentutkimus on laajentunut materiaalihuoltoon, esimerkiksi
pakkausjätteiden vähentämiseen, elinkaarianalyyseihin ja jätehuollonmetallivirtoi
hin. Tämä on levenevä SYKE:n sarka tuotannon ja kulutuksen ohjaamiseksi.
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‘Vanhat synnit’ - saastuneet alueet - tulevat samalta yhä tärkeämmäksi kentäksi
Suomessakin, muun muassa SAMASE-projektin myötä. VYL tuottaa osaltaan
monipuolisia asiantuntijapalveluita ‘kuumien läiskien’ riskinhallinnan kokonaisuu
teen, ja suuntaa tutkimuksen kärkiä esimerkiksi maaperän kenttäanalytikkaan,
leviämismalleihin, toksikologiseen riskianalyysiin ja biologiseen puhdistukseen.
Työssä on synergiaetuja - se lisää valmiuksia esim. pohjavesien suojeluun, kemi
kaalivahinkojen torjuntaan ja maaperän laajemman saastumisen hoitoon. SYKE:n
vahvuuksia alalla ovat laaja-alainen tieto ja toiminnan ohjaajan kokemus.

Uuden jätetain mukaisen jätesuunnittetujärjestelmän luominen on avaintehtäviä
ympäristöhallinnossa. Toisaalla YVA-laki asettaa uusia haasteita jätesuunnittelul
le. Tarvittavan tiedon ja valmiuksien tuottamiseksi VYL:ssä on YM:n tuella
aloitettu alkulajittelupohjaisen yhdyskuntaj ätehuollon järjestelmien mallintaminen
sekä yhdyskuntajätehuollon YVA:n perusteiden ja sovellusten tutkimus. Yhdys
kuntajätehuollon tutkimuksen laajennus on välttämätöntä SYKE:n kehitystyölle.

Kaatopaikkoja tarvitaan huolimatta jätteiden vähentämisestä ja muusta käsittelys
tä - aivan uudenlaisiakin, huipputason loppusijoitusratkaisuja. Samalla vanhojen
kaatopaikkojen kunnostaminen on Suomessa erityisen suuri tutkimuskohde. VYL:n
tutkimus kaatopaikan pohjan rakenteista on osa päästöjen hallinnan t&k-työtä, ja
liittyy kiinteästi kaatopaikkamääräysten ja -ohjeiden kehittämiseen SYKE:ssä.

Jäte- ja maa-analytiikka on keskeisiä toiminta-alueita asiantuntijataitoksessa.
Laboratorio- ja kenttämenetelmiä kehitetään, sovelletaan, yhtenäistetään ja
ohjataan VYL:ssa yhteistyössä muiden asiantuntijalaitosten ja piirihallinnon (mm.
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin) kanssa. Tällä poikkeuksellisen vaativalla
ympäristöanalytiikan alalla tarvitaan SYKE:ssä erityispanostusta lakisääteisten ja
kansainvälisten velvoitteiden vuoksi (sertifiointi, referenssilaboratorio).

Tutkimustiedon siirtoon on panostettu VYL:ssa, myös jätteidentutkimuksessa.
Tiedonsiirron tehostaminen entisestään SYKE:ssä edellyttää ensinnäkin relevantin
tiedon tuottamista seurannalla ja tutkimuksella, ja erityisesti jälkimmäisestä
syntyvää tiedon arviointivalmiutta, sekä toiseksi tiedonsiirtokeinojen aktiivista
mutta tasapainoista kehittämistä. Ammatillisen ja yleistajuisen tiedonvälityksen
ohella tieteellinen julkaiseminen on keskeistä - se on tutkimusyhteisön päätoi
mintatapa, jossa on mm. kehittynyt kaksisuuntainen viestintä ja laadunvarmennus.

Jätehuolto ja saastuneen maan käsittely antavat SYKE:lle koututustehtävän, joka
ulottuu ympäristöhallinnon sisäisestä koulutuksesta kansainväliseen, ja ammatilli
sesta tutkijakoulutukseen. Jätealallahan ei ole vielä kunnon koulutusjärjestelmää.
Tutkimukseen kytkeytyvää koulutusta on jo luotu vesi- ja ympäristöhallinnossa
sekä TKK:n ja VYH:n valtakunnallisten jätteidentutkimusseminaarien muodossa.

Tutkimus ja ympäristönsuojelu ovat kansainvälisiä. SYKE:n aidon kansainvälisty
misen perusta on oma tutkimus ja vuorovaikutus ulkomaisten tutkimusorganisaati
oiden kanssa. Jätteiden ja saastuneen maan tutkimuksessa varsinkin BY:n ympä
ristöntutkimusohjelman projekti kloorifenolien saastuttaman maan biologisesta
puhdistuksesta sisältää kansainvälistä yhteistyötä. Myös lähialueyhteistyö on
aktiivisessa kehitysvaiheessa ympäristöteknologian tällä ja muilla alueilla.
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Jätteidentutkimus on sisällöltään ja menetetmiltään ollut usein teknispainotteista.
Jäte- ja ympäristöongelmien ratkaisujen, myös teknisten, tutkimus on toki yhä
tärkeämpää. Se pitää kytkeä vielä paremmin muihin tutkimusaloihin, mm. ympä
ristöprosessi- ja vaikutustutkimukseen. VYL:ssa tehdäänkinjo näin. SYKE:n tulee
luoda myös uusia mahdollisuuksia soveltavaan yhteiskunta-, talous-, sosiaali-,
päätöksenteko- ja suunnittelutieteelliseen tutkimukseen, jätealallakin. ‘Kestävän
kehityksen’ keskuksen täytyy voida määritellä ja operationalisoida tämä käsite.

Tutkimuksen on oltava yhteydessä muihin asiantuntijatehtäviin ja käytäntöön.
VYL:n ja ehkä erityisesti jätealan tutkimuksessa yhteys on jo läheinen. Tutki
muksen ominaispiirteitä ja edellytyksiä on samalla vaalittava, varsinkin kun
tilaustutkimuksia ja selvityksiä, tiedonsiirtoa ja nopeaa hyötyä korostetaan, jopa
vulgääri-instrumentalismin hengessä. Tutkimus voi palvella yhteiskuntaa suuresti,
mutta vain omaehtoisena, ja se voi olla sitä vain tieteellisesti pätevällä ohjauksella
ja pitkäjänteisellä tuella. Niiden kehittäminen on SYKE:n keskeisiä haasteita.

SYKE kehittää asiakaspalvelua, tulosbudjetointia ja aktiivista markkinointia.
Uudet palvelu- ja yhteistyösuhteet ja rahoitusratkaisut täydentävät yhteiskunnalli
sia perustehtäviä ja -rahoitusta, mm. seuranta- ja tutkimustiedon tuottamista.
VYL:n jätteiden ja saastuneen maan tutkimuksessa ulkopuolisen rahoituksen osuus
on noin puolet. Tämä ei sinänsä ole suuri ongelma, sillä valtaosa on julkista
(erityisesti YM:n) rahoitusta. Asiakassuhteet ovat monipuolisia, ja kytkentä
teknologian kehitystyöhön ja tiedonsiirtoon voimistuu. Riippumattomuus kaupalli
sista, hallinnollis-poliittisista yms. sidoksista on tärkeää ja mahdollista taata myös
asiakaskysynnän perusteella työtään suuntaavassa tutkimus- ja asiantuntij alaitok
sessa. Se vaatii toiminnan ja tulosohjauksen periaatteiden ja tapojen jatkuvaa
kehittämistä. Palveluiden perusta on tieteen laatutesti eikä muotikysyntä.

SYKE sykkii kehittämällä näkökulmiaan ja toimintaansa - esimerkiksi laajenta
maila niitä yhteiskunnan tarpeiden mukaan koko ympäristöön, ympäristöongel
mista niiden ratkaisuihin, viranomaistoiminnasta ja normiohj auksesta tutkimukseen
ja tieto-ohjaukseen. Samalla täytyy ja voidaan hyödyntää - ja myös kehittää -

VYL:n ja VYH:n olemassaolevia valmiuksia, sekä keskittyä ydinosaamisalueisiin.
Jätteiden ja saastuneen maan tutkimus on selvästi eräs niistä.

Timo Assmuth



6

JÄTEASIAA

SAMASE-PROJEKTI JA TUTKIMUS

Hiljan julkistettu “Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojekti”(SAMASE) oli melkoinen voimanponnistus ympäristöhallinnolle: Projektin jasiihen liittyvän tutkimustyön määräksi ympäristöhallinnossa arvioitiin yhteensä 63henkilötyövuotta virkatyötä. Projektin käyttöön ohjattiin vuosien 1990-1993aikana erillisiä määrärahoja kaikkiaan 6,5 mmk, minkä lisäksi alan tutldiiiustoimintaan vesi- ja ympäristöhallituksessa käytettiin samana aikana noin 3 mmk.

Projekti oli myös hyvä esimerkki vesi- ja ympäristöhallinnon erilaisten toimintojen ja yksiköiden välisestä yhteistyöstä. Mukana olivat valvonta, suunnittelu jatutkimus. Yksiköistä olivat mukana eniten VY/knt (projektin vetovastuu), VYL(alan tutkimustyö) ja vesi- ja ympäristöpiirit (selvitystyö ja toimenpiteet “kentäl1ä). On vaikea kuvitella, että mitään vastaavaa saadaan aikaan yhtä helposti ympäristöhallinnon uudistuksen jälkeen.

Tutkimustausta

SAMÄSE-projekti oli ympäristönsuojelun uusi aluevaltaus, mutta ei varmasti viimeinen ponnistus saastuneiden maa-alueiden kanssa. Lähtölaukauksena kokojätealan tutkimuksen syntymiselle VYL:ssa ja samalla saastuneiden maa-alueidentutkimus- ja selvitystyölle voitaneen pitää 1980-luvun puolivälissä aloitettuariskikaatopaikkatutkimusta (Assmuth) ja hiukan myöhemmin toteutettua saastuneiden maa-alueiden kartoitusmenetelmiä käsittelevää hanketta (Lääperi) samoinkuin saastuneen maaperän kunnostusmenetelmiin liittyvä selvitystä (Jeltsch). Kaksiviimeksimainittua toimivat myös SAMASE-projektin sihteerien henkilökohtaisena‘sisäänajokoulutuksena’ saastuneiden maa-alueiden probiematiikkaan, kutenmyöhemmin voitiin todeta.

Tutkimus- ja kehitystyön inventaari ja tarvearvio

Projektin alussa inventoitiin laajalla kyselyllä jo tehtyä tutkimus- ja kehitystyötäsekä tutkimus- ja kehitystyön tarvetta jatkossa. Kyselystä tehty yhteenveto osoitti,että maaperän saastumisen tutkimusmenetelmät, riskien ja kunnostustarpeen arviointi ja kunnostusmenetelmien kehittäminen nousivat eniten kehitystyötä vaativientehtävien listalle (kuva 1). Näitä toivomuksia pyrittiin ottamaan huomioonSAMASE-projektin j atkotyössä.
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Kuva 1. Saastuneisiin maa-alueisiin liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan määrä
ja tarve Suomessa v. 1990.

1 Määritelmät ja saastumisen kriteerit 6 Kohteiden kunnostus
2 Tutkimus- ja riskinarviointimenetelmät 7 Kunnostuksessa syntyvien jätteiden käsittely
3 Kunnostustarpeen arviointi ja kohteiden 8 Vastuu- ja korvauskysymykset sekä valvonta

priorisointi 9 Maankäytön suunnittelu
4 Kunnostus- ja käsittelytekniikat 10 Tiedottaminen ja koulutus
5 Saastuneiden maa-alueiden kartoitus

Tutkimus- ja kehitystyö projektin aikana

Maaperän saastumiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystoimintaa VYL:ssa koordinoi
tim projektin tarpeisiin henkilötason yhteydenpidon ohella siten, että VYL:n
edustajat olivat SAMASE-projektiryhmässä. Koordinointia tapahtui myös tutki
mus- ja projektirahoittajana olleen ympäristöministeriön kanssa vyh:n toimintaoh
jelmien ja tulostavoitteiden suunnittelun yhteydessä.

Projektin työsuunnitelman mukaisesti projektin työ edellytti mm. tutkimusmene
telmiä koskevia ohjeita ja tietoa käytettävissä olevista analyysipalveluista. VYL:
ssa jatkettiin myös analyysimenetelmien kehittämiseen ja standardointiin liittyvää
työtä, jonka merkitys ulottuu luonnollisesti koko jätealan tutkimuksen uskottavuu
teen. Riskien arviointia koskevalla asiantuntemuksella oli erityistä käyttöä
SAMASE-raja-arvoja laadittaessa. Projektissa ilmenneitä tutkimus- ja kehitystar
peita ryhdyttiin myöhemmin tyydyttämään mm. bioteknisten kunnostusmenetelmi
en ja eristerakenteiden tutkimustyöllä. VYL:n asiantuntijat antoivat projektin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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aikana myös merkittävää maaperän saastumiseen liittyvää asiantuntijaohjausta ja -

palveluita niitä tarvinneille vesi- ja ympäristöpiireille.

Maaperän saastumisen raja-arvot

Heti projektin alussa laadittiin projektin aikana käytössä olleet alustavat maaperän
saastuneisuuden raja-arvot. Projektin kuluessa laadittiin uusi ehdotus, joka
perustuu kahteen maaperän pitoisuusarvoon: ohjearvoonja raja-arvoon. Maaperää,
jonka haitta-ainepitoisuudet auttavat ohjearvot, voi projektin ehdotuksen mukaan
käyttää rajoituksetta mihin tahansa tarkoitukseen. Raja-arvoja sovelletaan maape
rään, jota voi varauksin käyttää pienempiä puhtausvaatimuksia edellyttäviin
tarkoituksiin. Raja-arvoista voi poiketa tapauskohtaisen riskinarvioinnin pe
rusteella.

Kohdeselvitykset ja -tutkimukset

Projektin kaikkein suurin ja merkityksellisin työ oli luultavasti saastuneeksi
epäiltyjä maa-alueita koskevan tiedon kerääminen ja kokoaminen SAMASE
rekisteriin. Tiedonkeruun lähtökohtina olivat aluehallinnossa ennestään olleet
tiedot, joita täydennettiin erilaisilla mm. toimialakohtaisilla tarkistuslistoilla ja
viime kädessä kuntien tiedoilla. Samalla suoritettiin karkeaa riskien arviointia
pääasiassa MUTU-menetelmällä ja luokiteltiin kohteet neljään riskiluokkaan.

Riskien arviointia ei vesi- ja ympäristöpiireissä voitu toteuttaa tieteellisin mene
telmin. Siihen ei olisi ollut aikaa, suoranaista tarvetta eikä edes mahdollisuuksia,
koska kohteista oli tutkittua tietoa tavattoman vähän. Tietojen puutteessa ei myös
kään voitu käyttää projektin yhteydessä kehitettyä priorisointimallia ja näin ollen
jäi kansallinen prioriteettilista laatimatta.

Saastuneiden maa-alueiden aiheuttamia ympäristö- ja terveysriskejä kuvannee
parhaimmin oheinen taulukko 1. Kuten siitä voidaan todeta, ongelmia on paljon
ja maaperän saastuminen voi vaarantaa ympäristöä ja terveyttä monella tavoin.
Eniten maaperän saastumistapauksia näyttäisi aiheuttaneen koijaamot ja romutta
mot, jätteenkäsittelylaitokset sekä sahat ja puunkyllästämöt. Todennäköisesti tai
mahdollisesti saastuneita kohteita oli noin 90 % kohdejoukosta. Tarkentavia lisä-
tutkimuksia ja selvityksiä tarvittaisiin piirien arvion mukaan kiireellisesti ainakin
2 000 kohteessa. Kohteiden lukumääräksi projekti arvioi kaikkiaan noin 25 000,
mikäli kaikki pienimmät ja vähempimerkityksiset kohteet sisältyisivät rekisteriin.

Saastuneiden maa-alueiden kartoituksen pohjalta laadittiin arvio siitä, kuinka
saastuneiden maa-alueiden kunnostuksessa syntyvät massat tulisi käsitellä,
millaista käsfttelykapasiteettia tarvittaisiin ja mitä kunnostustyö maksaisi. Seuraa
van 20 vuoden kuluessa arvioitiin olevan tarpeen kunnostaa lähes 1 200 saas
tunutta maa-aluetta, joista noin 800 on likaantuneita teollisuus- ym. alueita, run
sas 300 vanhoja kaatopaikkoja ja 35 kaivosjätealueita. Toimenpiteiden kohteiksi
joutuisi kaikkiaan yli 11 miljoona m3 saastuneita maa-aineksia. Maaperän saastu
misesta aiheutuvat ongelmat ja niiden ratkaisemisen kustannukset ovat ulkomailla
osoittautuneet arvioitua suuremmiksi, kun maaperän puhdistamistoimiin on toden
teolla ryhdytty ja kohteista on saatu lisää tietoa. Tätä pelätään meilläkin.
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Taulukko 1. Saastuneiden maa-alueiden sijainti riskiluokittain (SAMASE
rekisteri)

Sijainti Riskiluokka’

01 02 03 04 Yhteensä

Pov-a1ue’ 27 940 381 102 1 450

< 100 m asutukseen 28 610 338 113 1 089

Molemmat edelliset 17 375 168 36 596

Muu alue 177 5 430 1 252 402 7 261

Yhteensä 249 7 355 2 139 653 10 396

*) 01 haitan leviäminen on merkityksetöntä
02 haitan leviäminen on mahdollista
03 haitan leviäminen on todennäköistä
04 haitan leviäminen on todettu

**) Pohjavesialue

Tutkimustoimintaa koskevat projektin ehdotukset

Tutkimus- ja kehitystyön kannalta kiintoisimpia projektin ehdotuksia lienevät ne,
joissa arvioitiin tämän työn tarvetta ja tehtäviä lähitulevaisuudessa.

Alan tutkimus- ja kehitystarpeiden tyydyttämisen katsottiin vaativan ainakin lähi
vuosina nykyistä enemmän voimavaroja pääosin vesi- ja ympäristöhallituksessa,
osin myös Tavy:ssä ja VTf:ssa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan haasteet liittyvät
erityisesti analytiikan standardointiin sekä riskien arvioinnin ja hallinnan samoin
kuin asiantuntijapalveluvalmiuksien kehittämiseen. Myös yhteistyön kehittämistä
alue- ja paikallishallinnon kanssa ja ulkomaisen tiedon siirron merkitystä koros
tettiin.

Saastuneiden maa-alueiden analyysi- ja tutkimusmenetelmien kehittämistä koros
tettiin erikseen, niin myös saastuneiden maamassojen kiinteyttämiseen liittyvien
kriteeristöj en kehittämistarvetta samoin kuin kunnostustekniikoiden kehittämistar
vetta ja yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Lopuksi
esitettiin, että saastuneiden maa-alueiden hoidon tilannetta arvioitaisiin viiden
vuoden välein uudellaan, jolloin tehtäisiin myös tarvittavia ehdotuksia jäljellä
olevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Lopuksi

Ympäristöministeri totesi loppuraportin luovutustilaisuudessa, että projekti täytti
erinomaisesti siihen kohdistuneet odotukset. Tästä lankeaa osaltaan kiitos Timo
Assmuthille ja Tapio Strandbergille, jotka olivat kiinteästi mukana ja osallistuivat
myös loppuraportin kirjoittamiseen. Osoitamme tämän kirjoituksen välityksellä
kiitoksemme myös kaikille muille tutkijoille, jotka omilla työpanoksillaan ovat
myötävaikuttaneet maaperän saastumisen aiheuttamien ongelmien selvittämiseen
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ja alan kehittämiseen. Samalla toivomme, että yhteistyö saisi ympäristöhallinnon
mullistusten yhteydessä yhä kiinteämpiä muotoja ja uutta synergiaa, sillä maape
rän saastumiseen joudutaan tulevaisuudessa varmasti kiinnittämään paljon nykyistä
enemmän huomiota.

Lisätiedot: Juhani Puolanne, knt, puh. 6951 291
Ulrich Jeltsch, knt, puh. 6951 376
Outi Pyy, knt, puh. 6951 298

Kirjallisuutta:
Ympäristöministeriö. 1994. Saastuneet maa-alueet ja niiden käsittely Suomessa - Saastuneiden
maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojektin loppuraportti. Helsinki, Painatuskeskus Oy. 218 s.
Ympäristöministeriön muistio 5.

PILOT-KOE KLOORIFENOLILLA SAASTUNEEN MAAN PUHifiSTA
MISEKSI KOMPOSTOIMALLA

Suomessa puutavaran sinistymänestoon käytetyt kloorifenoliseokset ovat
saastuttaneet useita satoja saha-alueita, joiden maaperä vaatii kunnostamista.
Puunsuoj aukseen käytetyt kloorifenolimäärät olivat suuria ja kloorifenolit ovat
luonnossa erittäin pysyviä. Kloorifenoleilla saastuneiden maiden puhdistamista
kompostoimalla on Suomessa tutkittu jo 1980-luvun alusta lähtien, mutta edelleen
kaikkia kompostoinnin onnistumiseen vaikuttavia mikrobiologisia tekijöitä ei
tunneta. Lisätutkimuksia kaivataan myös nopeampien, tehokkaampien ja
turvallisempien puhdistusmenetelmien kehittämiseksi.

VYL:n biotekniikkaryhmä on osallisena vuonna 1993 alkaneessa kolmivuotisessa
EU-projektissa “The development of composting systems for xenobiotic waste
treatment and for the bioremediation of contaminated land”. Yksi projektin
tavoitteista on käyttää herkkusienten viljelyyn valmistettavaa kasvatusmultaa
(herkkusienikompostia) ymppinä kloorifenolilla saastuneen maan kompostoinnissa.
Tarkoituksena oli löytää tasalaatuinen komposti, jota voidaan tuottaa suuriakin
määriä. Herkkusienikompostissa on paljon sädesieniin kuuluvia bakteereja, joista
osan (esim. Mycobacterium chlorophenolicus) tiedetään hajottavan tehokkaasti
kloorifenoleja.

Laboratoriotutkimukset radioleimattua merkkiainetta käyttäen osoittivat, että
herkkusienikomposti voidaan aktivoida hajottamaan kloorifenolej a. Haitallisia
sivutuotteita ei syntynyt. Samalla havaittiin, että jo kompostoitu maa, jonka



11

luontaiset mikrobit olivat toimineet hyvin täysimittakaavaisessa kloorifenoli
kompostoinnissa, voitiin uudelleenaktivoida hajottamaan kloorifenoleja. Laborato
riotutkimusten perusteella pilot-kokeeseen valittiin tutkittavaksi kaksi ymppiä,
herkkusienikomposti ja kompostoitu maa.

VYL aloitti kesällä 1994 pilot-kokeen kloorifenolilla saastuneen maan kompos
toi-miseksi. Pilot-kompostoinnissa tutkittiin neljää koeaumaa. Kahden erilaisen
ympin vaikutusta kloorifenolihajotukseen verrattiin maan luontaisten mikrobien
kykyyn hajottaa kloorifenoleja. Neljännessä pilot-aumassa tutkittiin sahan
kyllästämön valutusaltaan voimakkaasti saastuneiden puisten rakenteiden
biohajoavuutta.

Pilot-kompostointi aloitettiin toukokuun lopussa 1994. Kloorifenolien alku
pitoisuus aumoissa oli melko pieni (45 mg / kg ka.). Kompostoinnin aikana
aumoista seurattiin kloorifenoli- ja kloorianisolipitoisuuksien lisäksi erilaisia
mikrobiologisia ja fysikaalisia muuttujia. Kaikissa kolmessa aumassa, joihin oli
lisätty ymppi tai parannettu maan omien mikrobien oloja, kloorifenolipitoisuus
laski alle 10 mg / kg ka. kahdessa kuukaudessa. Sen sijaan neljännessä aumassa,
johon oli lisätty kloorifenolilla saastuneita puunkappaleita, pitoisuudet pysyivät
korkeina. Pilot-koetta jatketaan vuoden 1995 kevääseen asti.

Lisätiedot: Kirsten Jørgensen, ttt, puh. 6951 497
Minna Laine, ttt, puh. 6951 439

SUOMEN MAAPERÄNSUOJELUN NYKYTILA SELVITETÄÄN

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksessa on aloitettu esitutkimus maaperän-
suojelun nykytilasta Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa Euroopan
Neuvoston suosituksen mukaisen maaperänsuojelun periaateohjelman laatimista
varten. Selvitykseen on varattu aikaa vuoden loppuun.

Esitutkimuksessa selvitetään yhtäältä maaperän tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä,
toisaalta maaperänsuojelun toimintoja, ohjelmia, tutkimus- ja kehitystyötä,
säädöksiä, suunnittelua, päätöksentekoa ja muita edellytyksiä eri maaperänsuojelun
osa-alueilla. Maamme geologiaan, maankäyttömuotoihin ja maaperään vaikut
taviin tekijöihin liittyviä erityisominaisuuksia ja niiden huomattavia alueellisia
eroja pyritään korostamaan.

Tietoja hankitaan julkaisuista ja muista kiijallisista lähteistä, hallinnon dokumen
teista sekä tietojärjestelmistä ja tietopalveluista. Lisäksi ollaan yhteydessä maape
ränsuojelun asiantuntijoihin. Tiedonkeruun perusteella arvioidaan maaperänsuoje
lun nykytilaa, kehityssuuntia ja kehittämistarpeita.

Lisätietoja: Annamaija Kylä-Setälä, ttt, puh. 6951 430
Timo Assmuth, ttt, puh. 4028 250
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KREOSOOTH KOMPOSTOITUU

Vesi- ja ympäristöhallinnon SAMASE-projektissa vuosina 1990-92 havaittiin
kyllästimöalueiden muodostavan yhden suurimmista kunnostusta vaativista
kohderyhmistä.

Vuonna 1990 Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri tutki ensimmäisen kerran
kreosoottikyllästeiden leviämistä ympäristöön selvittäessään Viippulan kunnassa
sijaitsevan teollisuuskaatopailcan sisältöä ja tämän vaikutusta alueen pohjavesiin.
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirissä keskityttiin selvittämään biologisia menetel
miä kreosootilla saastuneille maamassoille. Syksyllä 1991 teetetyssä suppeassa
selvityksessä todettiin kreosoottimaan sisältävän mikrobiologisesti hajoavia
komponenttej ä.

Kesällä 1993 Tampereen vesi- ja ympäristöpiirissä aloitettiin yhdessä vesi- ja
ympäristöntutkimus laitoksen, Bioteam Oy:n sekä Viippulan kunnan kanssa
kreosoottipitoisen maan kompostointikokeet. Kompostointikokeita tehtiin sekä
laboratoriomittakaavassa että kenttäkokeina. Laboratoriokokeilla selvitettiin
optimiolosuhteita kreosootin kompostoitumiselle.

Komposteista analysoitiin ravinteet, p11, lämpötila, PAH-pitoisuus, metallipitoi
suudet, toksisuus biotesteillä, kokonaisbakteeripitoisuus ja spesifisten PAH
hajottajien määrä.

Korkeat metallipitoisuudet (Cii, Cr, As yhteensä yli 10 000 mg kg’) eivät estäneet
mikrobien hajoitustoimintaa. Kreosootin hajoaminen todettiin sekä kenttä- että
laboratoriokomposteissa. Kenttäkompostien PAH-pitoisuus aleni 57% neljässä
kuukaudessa ja eräiden 2- ja 3-renkaisten PAH-yhdisteiden pitoisuus aleni 70-
99% samana aikana. Laboratoriokompostikokeissa PAH-kokonaispitoisuus aleni
yli 80% kymmenessä kuukaudessa.

Vuoden 1994 syksyllä julkaistavassa raportissa esitetään tulokset kompostoinneista
kesän 1993 ja talven 1993-94 ajalta. Saadut tulokset ovat vankkana pohjatietona
jatkotutkimuksille, joilla haetaan mahdollisuutta kreosoottien edulliseen käsittely
menetelmään “vanhall&’ aumakompostoinnilla.

Lisätiedot: Jukka Nevalainen ja Sirkku Molin, Tavy, puh. 931-2420111
Jukka Ahtiainen, vet, puh. 6951 484
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HUOKOSKAASUMITTAUKSET SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN
TUTKIMUKSESSA JA KUNNOSTUKSESSA

Saastuneiden maa-alueiden tutkimuksissa ja kunnostuksessa käyttökelpoinen
huokoskaasututkimuksen käyttö on yleistymässä Suomessa. Huokoskaasutut
kimuksilla selvitetään helposti haihtuvienja kaasumaisten yhdisteiden esiintymistä
ja leviämistä saastuneessa maaperässä. Koska huokosilmatutkimuksia on tehty
vasta jonkin aikaa, ovat niihin käytetyt tutkimusmenetelmät koko ajan kehitty
mässä. Huokosilmatutkimuksiin ja näytteenottoon sovelletaan paljolti työsuojelu
mittausten vakiintuneita, yleisesti käytettyjä ja usein standardisoituja menetelmiä.

Huokoskaasututkimuksen suurimpana etuna on sen helppous. Näytteenottoputkia
voidaan asentaa paljon ja tiheästi tutkittavalle alueelle ja kartoittavia kenttätutki
muksia voidaan tehdä kattavasti. Näiden perusteella voidaan rajata laborato
rionäytteenottoa ja jättää pois selvästi puhtaat alueet. Laboratoriotutkimusten
tulosten perusteella voidaan rajata varsinaista ja huomattavasti kalliimpaa maa- ja
vesinäytteenottoa.

Kaasunäytteitä otetaan yleisimmin maaperän sisältä sen vedellä kyllästymät
tömästä huokostilasta. Huokoskaasututkimusten käyttöön vaikuttaa suuresti
tutkittavan maaperän rakenne. Jos maaperän hienoainespitoisuus on suuri, kuten
esimerkiksi savikoilla ja useilla moreenimailla, on saastuneisuuden tutkiminen
vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että hyvin tiheässä maaperässä ilmanläpäisevyys on
pieni, vaikka itse maa sisältää huomattavastikin huokosilmaa. Kaasuja voidaan
lisäksi tutkia esimerkiksi kaivoista ja rakennusten alta.

Saastuneidenmaa-alueiden tutkimuksissa pyritään pääasiassa selvittämään maahan
joutuneiden haihtuvien haitallisten aineiden leviämistä. Huokosilmatutkimuksilla
pyritään saamaan alustavasti selville tarvittavien pohjavesi- ja maaperätutkimusten
laajuus. Tutkimuksilla saadaan karkeasti selville myös saasteiden määrä maape
rässä. Maaperässä olevaa absoluuttista määrää ei huokosilmasta voida selvittää,
sillä arvioissa pitäisi ottaa huomioon sekä yhdisteiden käyttäytyminen maaperässä,
että maaperän ominaisuudet. Myöskään tarpeeksi kattavia huokosilman ja maape
rän saastepitoisuuksien vertailututkimuksia eri yhdisteille ei ole olemassa.

Huokoskaasututkimusten avulla voidaan tutkia vain melko helposti haihtuvia
yhdisteitä ja niiden leviämistä. Tällaisia ovat esimerkiksi liuottimet ja öljytuotteet,
jotka ovat useimmin aiheuttaneet maaperän saastumista. Huokoskaasututkirnuksia
on käytetty myös öljytuotteilla saastuneen maan kompostoinnin seuraamisessa.

Lisätietoja: Kirsti Kalevi, ttt, puh. 6951 436
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JÄTEHUOLLON YVA-MENETrELYYN PANEUDUTAAN TAPAUS-TUTKIMUKSESSA PIRKANMAALLA

Uuden YVA—lain myötä ympäristövaikutusten arvioiminen kytketään entistä kun—
teämmin osaksi jätehuoltohankkeiden suunnittelua ja päätöksentekoa. Lisäksi tavoitteena on parantaa kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.Myös uusi jätelaki edellyttää entistä parempaa suunnittelua ja ympäristönäkökoh—
tien huomioimista jätehuollon järjestämisessä.

VYL:ssa on käynnistynyt ympäristöministeriön rahoituksella tutkimus siitä, mitenYVA—menettelyn avulla voidaan lisätä tietoa jätehuollon vaikutuksista sekä sovi—
tella jätehuoltoratkaisuihin liittyviä erilaisia näkemyksiä ja ristiriitoja. Tutkimusjakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan: ensiksi mainitussa analysoidaanYVA—menettelyn perusteita ja lähestymistapoja jätehuollon suunnittelussa, ja jälkimmäisessä tutkitaanYVA:n soveltamista käytännön jätehuollon suunnittelutilan—teeseen tapaustutkimuksen avulla.

Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat, miten jätehuollon vaihtoehtoja ja vaiku
tuksia voidaan identifioida ja rajata, mitä menetelmiä ja menettelytapoja onvaikutusten ennustamiseksi, arvottamiseksi ja vertailemiseksi, miten eri intressi—tahot voivat osallistua suunnitteluun, ja miten ympäristövaikutusten arviointi—menettely voidaan liittää jätehuoltoa koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon?

Tapaustutkimuksen kohteena on Tampereen ja viiden muun Pirkanmaan kunnanperustaman Pirkanmaan jätehuoltoyhtiön suunnittelutilanne alueen jätehuollon
järjestämisestä. Yhteistyökumppaneina ovat Pirkanmaan jätehuoltoyhtiö sekäTampereen kaupungin ympäristökeskus. Tarkastelussa keskitytään Pirkanmaallaavoimina oleviin yhdyskuntajätehuollon periaatetason valintoihin kuten mahdolli—sun laitosratkaisuihin ja niiden vaihtoehtoihin, hyötyjätteiden erilliskeräyksenlaajuuteen sekä jätteiden välttämisen mahdollisuuksiin. Sijaintipaikkakysymyksetsamoin kuin yksityiskohtaiset keräily— ja kuljetustekniset ratkaisut on rajattu tässä
vaiheessa tutkimuksen ulkopuolelle. Kyseessä on strategisen tason suunnitteluti—
fanne, joka ei edellytä lakisääteistä YVA—menettelyä. Koska jätehuollon vaikutus
ten kannalta keskeiset valinnat kuitenkin tehdään periaatetason suunnittelussa, on
YVA:n soveltaminen tärkeää juuri tällä tasolla. Tutkimus on metodologisesti
osallistuvaa yhteiskunta— ja suunnitteluteoreettista tutkimusta.

Tapaustutkirnuksen pohjalta etsitään vastauksia siihen, miten YVA—menettelyn
periaatteet toteutuivat käytännön suunnittelussa, mitä ongelmia YVA:n soveltami—
sessa ilmeni, ja mitä ongelmien ratkaisemiseksi olisi mahdollista tehdä. Lisäksi
tarkastellaan, miten erilaiset menetelmät soveltuivat suunnittelutilanteeseen, mitkäolivat menetelmien puutteet ja kehittämistarpeet sekä tiedontarpeet jätehuollonvaihtoehdoista ja vaikutuksista. Tulosten pohjalta tehdään kehittämisehdotuksia
YVA—menettelyn soveltamisesta jätehuollon suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Lisätietoja: Heli Saarikoski, ttt, puh. 4028 219
Timo Assmuth, ttt, puh. 402$ 250
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SYNTYPAIKKALAJTTELUUN PERUSTUVAA YHDYSKUNTAJÄTE
HUOLTOA MALLINNETAAN

Yhdyskuntajätehuollon tutkimus— ja kokeilutoiminta on aiemmin keskittynyt
yksittäisten lajitteluratkaisujen tai käsittelymenetelmien tarkasteluun. Tässä
tutkimuksessa suoritetaan yhdyskuntajätehuollon yleinen teoreettinen tarkastelu
Suomen olosuhteissa ruotsalaisen Mimes/Waste—mallin avulla. Mallilla selvitetään
erilaisten yhdyskuntajätehuollon järjestelmäratkaisujen kustannuksia ja päästöjä
sekä pyritään järjestelmien optimointiin. Lisäksi tutkitaan simuloimaifa erilaisten
ohjauskeinojen kuten päästömaksujen ja lajitteluvaatimusten vaikutusta jätevirtoi—
hin, kustannuksiin ja päästöihin. Saatavat tulokset tukevat jätehuollon poliittista ja
strategista suunnittelua, eikä mallilla pyritä yksityiskohtaiseen järjestelmätason
suunnitteluun.

Jätteen kulkua seurataan sen tuottajilta hyödynnettävien tuotteiden myyntiin ja
loppusijoitukseen saakka. Tarkasteluun on otettu kotitalousjätteet, yhdyskuntajäte—
huollon piiriin kuuluvat teollisuus— ja liikejätteet, rakennus— ja purkujätteet sekä
yhdyskuntajätevesien puhdistuksessa syntyvät lietteet. Mallin ulkopuolelle on
rajattu mm. palautuspullot ja ongelmajätteet. Tarkasteluun sisältyy useita lajittelu—
ja käsittelyvaihtoehtoja, joista voidaan muodostaa erilaisia järjestelmiä jätehuollon
toteuttamiseksi. Yksittäisiä toiminnallisia osia käsitellään mallissa mustina
laatikoina.

Malliin tarvitaan lähtötiedot yhdyskuntajätehuollon piiriin tulevan jätteen laadusta
ja määrästä sekä eri toiminnallisten osien kustannuksista ja päästöistä. Jätemäirien
osalta mallissa käytetään Pirkanmaan aluetta lähtöaineistona. Jätemäärät ilmoite
taan eriteltynä jätejakeisiin, jolloin haitta—aineiden kulkeutumista järjestelmässä on
mahdollista seurata erilaisilla lajittelu— ja käsittelyratkaisuilla. Toiminnallisten
osien kustannus— ja päästötiedot voidaan esittää jätemäärän funktiona. Lähtötieto—
jen vaihtelun merkityksestä lopputulokselle suoritetaan herkkyystarkastelu.

Nykyisen jätelain tavoitteet ja valtioneuvoston vuonna 198$ asettama tavoite 50
% hyötykäyttöasteen saavuttamisesta vuoteen 2000 mennessä edellyttävät jätteiden
lajittelua. Tämä merkitsee jätehuollon toiminnallisten osien lisääntymistä ja niiden
keskinäisten riippuvuussuhteiden monimutkaistumista. Tässä työssä pyritään
kehittämään työkalu tämän muuttuvan kokonaisuuden hallintaan.

Lisätiedot: Juha—Heikki Tanskanen, ttt, puh. 402$ 203
Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254
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PAKKAUSJÄTETTÄ PENGOTfU POHJOIS-HELSINGISSÄ

Pakkausjätteen määrä- ja koostumustietoja tarvitaan mm. arvioitaessa EY:n
pakkausdirektiiviehdotuksen vaatimuksia ja ohjaustoimenpiteiden vaikutuksia
pakkausjätteen vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi. Määrät on yleensä arvioitu
pakkausten tuotanto- ja käyttötilastoj en perusteella tai yhdyskuntaj ätteen laadusta
käsin.

Syksyllä 1993 pakkausjätteen määrää ja laatua selvitettiin lajittelututkimuksella
Kivikon jäteasemalla Pohjois-Helsingin ns. kuivafraktiosta (1). Jäteasemalle
tuleva jae on pääosin asuinkiinteistöiltä, joissa on erillinen biojätteen keräys ja
paperinkeräys.

Pakkauksia oli n. 22 % kuivajätteen kokonaispainosta (kuluttajapakkauksia 18 %
ja ryhmäpakkauksia 4 %). Tilavuudesta pakkausten osuus oli n. 40 - 50 til-%
(kuluttajapakkauksia n. 35 til-%). Huomioonottaen jätemäärän vuodenaikaisvaih
telun sekä biojätteen talteenottoasteen tällä alueella (18 % kotitalousjätteestä),
pakkausten laskennallinen osuudeksi saadaan n. 20 p-%.

Suurimmat materiaaliryhmät olivat paperi ja kartonki (34 %) sekä muovit (31 ¾).
Tilavuuksina tarkasteltuna muovien osuus oli lähes puolet. Saatu materiaalija
kauma on paljolti samanlainen kuin mitä on laskettu pakkausten käyttötilastojen
perusteella koko Suomessa kaatopaikalle joutuvalle jätteelle (2).

Jotta Suomessa päästäisin vähintään 50 % pakkausten hyötykäyttöasteeseen, tulisi
kaatopaikoille vietävistä pakkauksista hyödyntää vielä neljäsosa. Vaatimus
merkitsisi tämän tutkimuksen mukaan n. 5 % vähenemistä kaatopaikalle vietävän
jätteen kokonaispainossa ja 10 ¾ tilavuudessa.

39%

Kuva. Pakkausjätteen
Pohjois-Helsingissä (1).

materiaalikoostumus kaatopaikalle tuodussa jätteessä

LI Aaltopahvi
Paperi ja kartonki

1 Kalvomuovi

Jöykkö muovi

LI Lasi

O Metalli

2 a paino-%
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Työssä on tehty laskelmia huomioon ottaen myös aiemmin tehdyt selvitykset
yhdyskuntajätteestä. Näiden laskemien perusteella YTV:n alueella kotitalouksista
tulisi pakkausjätettä 36 kg/asia ja muiden jätejakeiden mukana 84 kg/asia eli
yhteensä 120 kg/asia (v. 1993).

Lisätietoja: Asta Reinikainen, ttt, puh. 4028 254

Kirjallisuutta:
(1) Viatek Tapiola Oy & vesi- ja ympäristöhallitus. 1994. Pakkausjäte Pohjois-Helsingissä -

kuivajätejakeen lahjittelukokeilu Kivikossa. Moniste. Helmikuu 1994. 27 s. + liitteet.

(2) Pakkaustyöryhmänmietintö. 1993. Helsinki. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. 105
s. Työryhmän mietintö 73/1993. ISBN 951-47-4856-5. ISSN 0788-5954.
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RÄPORTOITUÄ

MALLINTAMINEN AVUKSI ARVIOITAESSA TIESUOLANMHEUT
TAMÄA VAARAA POHJAVESILLE

Johdanto

Liikenne kasvoi ja tiesuolan käyttö lisääntyi nopeassa tahdissa 1980-luvun
lopulla. Vesi- ja ympäristöhallitus (VYH) yhdessä tielaitoksen (TIEL) kanssa
alkoivat selvitellä suolan mahdollisia vaikutuksia pohjavesiin. Kun alustavissa
tutkimuksissa havaittiin myös tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevien pohjaveden
ottamoiden kloridipitoisuuksissa kohoamista (tosin pitoisuudet olivat yleensä
aihaisia), aloitettiin välittömästi jatkotutkimusten suunnittelu ja ohjelmointi, jonka
kulku on ollut pääpiirteissään seuraava:

- TIEL, VTT ja VYH laativat yhteistyönä ohjeet pohjavesialueilla sijaitsevien
teiden luiskien suojakerrosten rakentamista varten;

- VYH kehitti TIEL:n kanssa riskiluokituksen ja siihen perustuen käynnistettiin
pohjavesille riskiä aiheuttavien tieosuuksien kartoitustyöt yhdessä piirior
ganisatioiden kanssa;

- seuraavaksi ryhdyttiin tutkimaan matemaattisten mallien soveltamista suolan
kulkeutumisen ja leviämisen selvittämiseksi erilaisissa olosuhteissa ja eriko
koisilla suolausmäärillä ja edelleen tältä pohjalta mahdollisuuksia laatia
ennusteita pohjaveden suolapitoisuuden kehittymisestä.

Mallintamistutkimusta ovat toteuttaneet alusta alkaen (v.1991-) VYH ja VTT
yhteistyönä, jossa kummallakin laitoksella on ollut selkeä ohjelmakokonaisuuten
sa. VYf:n ohjelma on painottunut mallintamisen teoreettiseen simulointiin ja
VYH:n puolestaan todellisten muodostumien mallintamiseen. Tällaiseen ohjelmaan
päädyttiin kustannussyistä, koska käytännössä mallintaminen joudutaan tekemään
varsin vähäiseen muodostumakohtaiseen tutkimukseen perustuen. Tutkimuksen
ensimmäisen vaiheen (esitutkimuksen) raportit ovat jo valmistuneet (de Coster
ym. 1993, Kling ym. 1993).

Jatko-ohjelmassa VYH:n tehtävänä on tärkeiden pohjavesialueiden kloridipi
toisuuden kartoituksen ja seurannan järjestäminen sekä todellisen muodostuman
(Miekkamäki) kaksi- ja kolmidimensioinen mallintaminen tarvittavine kenttä
tutkimuksineen. VTT:n tehtävänä on ns. tyyppimuodostumien mallintaminen,
jonka toteuttaminen edellyttää kuitenkin myös VYH:n panosta.
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Pohjaveden kloridipitoisuuksien kartoitus tärkeillä pohjavesialueilla

Vesi- ja ympäristöpiirit ovat arvioineet tiesuolauksen pohjavesialueille aiheutta
maa riskiä tähän mennessä noin 600 tärkeällä pohjavesialueella. Näistä alueista on
kootun aineiston mukaan 173 sellaisia, joilla sijaitsevalla vedenottamolla on
analysoitu 10 mg [‘ ylittäviä kloridipitoisuuksia. Riskiarvioinnin yhteydessä
kootut kloridipitoisuustiedot ovat kuitenkin puutteellisia; tietoja on koottu lähinnä
suurimmilta ottamoilta. Kloridilähteen jäljittämiseksi ja veden korroosiovaikutuk
laatumuuttujista, mm. alkaliteetista, suifaattipitoisuudesta, sähkönjohtavuudesta ja
kovuudesta.

Mikäli tiesuolauksen vaikutuksia arvioitaessa halutaan luotettava kuva pohja
vesiesiintymän veden laadun kehittymisestä, pitää vesinäytteitä ottaa sekä ve
denottamolta että oikein sijoitetuista havaintoputkista. Tiepiireillä on tällä hetkellä
68 erityisseurantakohdetta, joilla tarkkaillaan säännöllisesti tiesuolauksen vaiku
tusta pohjaveden laatuun. 54 pohjavesialueelle on asennettu havaintoputkia
erityisesti kloridiseurantaa varten. Näistä putkista otetaan vesinäytteet noin neljä
kertaa vuodessa.

Kesän 1994 aikana on vesi- ja ympäristöhallituksessa koottu kattavasti tiesuola
tutkimuksiin liittyvät kloridiseurantatiedot. Tuloksia käytetään myös VTT:n
tyyppimuodostumien mallintamistutkimuksen vertailuaineistona. Vesi- ja ympä
ristöhallinnon valtakunnalliseenpohjavesialuerekisteriin on koottu vedenlaatutiedot
vedenottamoilta, tiepiirien teettämistä erillisselvityksistä sekä erityisseurantakoh
taiden havaintoputkista otetuista näytteistä. Tarkasteltavia laatumuuttujia ovat
kloridi, sähkönjohtavuus, pH, alkaliteetti, hiilidioksidi, kovuus, sulfaattipitoisuus,
KMnO4-luku sekä natrium-, kalsium- ja magnesiumpitoisuus. Laatutietojen
lisäksi on tarkennettu suolattavia tieosuuksia ja pohjavesialueita koskevia tietoja,
mm. pohjaveden muodostumisalueella kulkevan tien pituus, muodostumisalueen
pituus, leveys ja kokonaispinta-ala sekä vedenottamon etäisyys tiestä.

Pohjavesimallien soveltaminen Miekkamäellä

Riskinarviointiaineiston perusteella toiseksi mallinnuskohteeksi valittiin Miekka-
mäen tärkeä pohjavesialue Karstulasta. Miekkamäen alue on kapea pitkittäisharju.
Tutkimusalueen virtauskuvassa on sekä ympäristöstään keräävän että purkavan
muodostuman piirteitä.

Pohjaveden suolaantumisen nopeutta ko. alueella kuvaa tien välittömässä lähei
syydessä sijaitsevasta havaintoputkesta määritetyt kloridipitoisuudet, jotka ovat
olleet; kesäkuu 1993, 55 mg 1’; marraskuu 1993, 87 mg L’; toukokuu 1994,
98 mg 1’ ja heinäkuu 1994, 100 mg i. Vuoteen 1988 saakka tieosuutta on
suolattu keskimäärin 5000 kg km’. Vuosina 1988 - 90 suolamäärä kaksinker
taistui ja putosi taas v. 1991 aikaisempien vuosien tasolle ja v. 1994 jopa allekin.
Suolausmäärän väheneminen ei vielä näy havaintoputkista tehdyistä kloridimääri
tyksistä, mutta vedenottamon veden kloridipitoisuus (ii. 25 mg l) on ollut
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vuodesta 1992 alkaen lievästi laskeva.
Mallintamista varten Miekkamäen geologisen rakenteen selvittämiseksi on tehty
monenlaisia kenttä- ja laboratoriotutkimuksia, kuten;
- geofysikaaliset mittaukset (seisminen luotaus, maatutka),
- kairaukset ja maaperänäytteet (rakeisuus, humus, tiheys, tilavuuspaino,

vesipitoisuus, vedenläpäisevyys),
- pohj avesiputkien asentaminen,
- putkivirtausmittaukset (ominaisantoisuus),
- kerrosvesinäytteet (pH, johtokyky, happi, KMnO4, alkaliniteetti, kovuus,

kloridi, suifaatti, kalsium, magnesium, natrium, kalium, rauta, mangaani).

Havaintoputkista on mitattu johtokykyä vuodesta 1993 alkaen, mutta vuonna 1994
on tehty lisäksi tihennettyä johtokykymittausta, koska se kuvaa hyvin myös
kloridipitoisuuksien muutoksia.

Mallintamisen ensimmäisessä vaiheessa sovelletaan pohjaveden virtauksen ja
kulkeutumisen MOC-mallia. Mallinnettavan alueen rajauksessa otettiin mahdolli
simman tarkkaan huomioon alueen geologiset piirteet. Suolattava tie kulkee
esiintymän päällä ja sen suuntaisena. Tieltä huuhtoutuvan kloridipitoisen pohjave
den päävirtaussuunta on kohti vedenottamoa. Muodostuman aines on pääosin
hyvin vettäjohtavaa hiekkaa, jonka alta kallioperästä on todettu joukko erisuuntai
sia mhjeita.

Mallinnettava alue jaettiin laskentaa varten tasaväliseen hilaverkkoon. Hilaverkko
koostuu 40 sarakkeesta ja 30 rivistä ja alue on laajimmillaan 3 km pitkä ja 750 m
leveä. Kullekin hilamudulle annetaan lähtötietoina mm. vedenjohtavuus, pohja
vesikerroksen paksuus ja veden määrään vaikuttavat tekijät. Tiesuolan kulkeutu
mista arvioidaan kloridipitoisuuden avulla, koska kloridi on reagoimaton ja sopii
näin merkkiaineeksi. Tien kohdalla oleville hilaruuduille laskettaan kloridipitoi
suuden arvot suolaustietojen ja sademäärien perusteella. MOC-mallilla saadaan
alueellinen yleiskuva kloridipitoisuuden kehityksestä. Paikalliset erot vedenjohta
vuudessa voivat aiheuttaa eroja lasketuissa ja havaituissa pitoisuuksissa.

Koska Miekkamäen pohjavesialueella on maaperän kerroksellisuudesta johtuvia
vedenjohtavuuseroja, pyritään kloridin leviämistä selvittämään myös kolmidimen
sioisen HST3D-mallin avulla. Kolmidimensioinen mallinnus on yleensä tarkoi
tuksenmukaista tehdä kaksidimensioisesti mallinnetulta alueelta raj atuilla osa-
alueilla. Nämä mallisovellukset yhdessä alueella tehtyjen kloridihavaintojen kanssa
luovat pohjan kloridipitoisuuden kehittymisen ennustamiselle tulevaisuuden
erilaisilla suolausstrategioilla.

Lisätiedot: Esa Rönkä, ttt, puh. 4028 252
Kirsti Granlund (2D-mallinnus), ttt, puh. 4028 251
Anna-Liisa Kivimäki(kenttätutkimukset,riski-/kloridilcartoitus),
knt, puh. 6951 277
laina Nystn (tutkimuksien suunnittelu, kenttätutkimukset, 3D-
mallinnus), ttt, puh. 4028 259
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PÄÄSTÖMITTAUSTEN IIARMOMSOINTITARVEITA SELVITETÄÄN

Päästöjen mittaus- ja valvontakäytännöt poikkeavat eri maissa varsin paljon
toisistaan. Tämä hankaloittaa vertailujen tekemistä ja saattaa joissakin yhteyksissä
kuten tuotteiden “luontoystävällisyyden” arvioinnissa olla pahimmillaan jopa
kansainvälistä kauppaa haittaava tekijä. Myös kansainvälisissä tilastoissa syntyy
helposti väärin käsitettäviä vinoutumia yksinomaan päästöjen erilaisten mittaus
ja ilmoitusmenettelyj en vuoksi.

Vesi- ja ympäristöhallitus on kartoittanut päästöjen mittausmenetelmiä eräissä
Suomen kannalta tärkeissä maissa. Alankomaiden, Kanadan, Ruotsin ja Saksan
tilannetta on selvitetty juuri valmistuneessa VYH:n monistesaijassa ilmestyneessä
raportissa (581). Julkaisu on saatavissa VYH:n teollisuustoimistosta.

SFS:n ympäristöalan standardisointineuvottelukunnan (NK 9) aloitteesta on
ryhdytty edelleen selvittämään, minkälaisia mahdollisuuksia on päästömittausten
harmonisointiin kansainvälisesti lähinnä CEN:n kautta. Tässä tarkoituksessa
suomalaiset tekivät CEN:n ohjelmakomitealle (PC 7) kesäkuussa aloitteen erillisen
ad hoc -ryhmän perustamisesta. Ryhmän tulisi selvittää:

- nykyinen tilanne ja päästömittausten standardisointitarve
- tutkia päästömittausten harmonisoinnin merkitystä käynnissä olevassa
standardisointityössä (ympäristömerkit ym.)

Ohjelmakomitea päätti kuitenkin siirtää lopullisen päätöksen tekoa ja edellytti
suomalaisten selvittävän asiaa edelleen yhdessä tanskalaisten kanssa, jotka olivat
samassa kokouksessa ottaneet esille ilmansuojeluun liittyvän vastaavanlaisen
ehdotuksen. Asiaa kehitellään eteenpäin lokakuussa Kööpenhaminassa.

Suomessa asiaa selvittää erillinen projekti, jota rahoittavat YM, KTM ja Metsäte
ollisuus ry. Projekti on hallinnollisesti sijoitettu VYH:n vesi- ja ympäristöntutki
mustoimistoon. Projektisihteerinä toimii FM Jari J. Marjanen. Projektia ohjaa ja
valvoo SFS:n kutsuma työryhmä, jonka puheenjohtajana on Hannu Nilsen Yhty
neet Paperitehtaat Oy:stä. Projektin määräaika on 30.4.1995.

Lisätiedot: Jari Marjanen, vet, puh. 4028 229
Magnus Cederlöf, tet, puh. 6951 264
Pertti Heinonen, vet, puh. 4028 245

Kirjallisuutta:
Vesi- ja ympäristöhallitus, 1994. Päästöjen mittausmenetelmien kartoitus. Vesi- ja ympäristöhalli
tuksen monistesarja 581, 108 s. ISBN 951-47-9127-4, ISSN 0783-3288.
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KLOORIHIILIVEDYT MERIYMPÄRISTÖSSÄ

Pohjoismaidenministerineuvoston rahoittaman tutkimushankkeen”Kloorihuilivedyt
meriympäristössä” tulokset on julkaistu (Østfeldt ym. 1994). Hankkeeseen
osallistui tutkimuslaitoksia Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Suomesta
mukana olivat Jyväskylän yliopiston kemian laitos, merentutkimuslaitosja vesien-
ja ympäristöntutkimuslaitos.

Hankkeessa pyrittiin erityisesti selvittämään kloorihiilivetyjen alueellisia tasoja ja
tunnistamaan EOX(extractable organic halogen) -summaparametrin yksittäisiä
yhdisteitä. Tutkittaviksi näytteiksi kerättiin 26 sedimentti- ja 28 simpukkanäytettä
Pohj anlahdelta, Itämereltä, Tanskan salmista ja Pohj anmeren itärannikolta.

Sedimenttinäytteiden kaikkien kloorihuilivetyryhmien pitoisuudet korreloivat
merkitsevästi näytteen hehkutusj äännöksen kanssa. Näytteenottopaikka, näytteen
C/N-suhde ja kuiva-aineen määrä selittivät suurimman osan vaihtelusta. EOC1:n
korkeimmat pitoisuudet Selkämeren sedimenteissä selittynevät selluteollisuuden
päästöillä.

Dioksiinien pitoisuudet olivat alhaiset. Kongeneerijakautuma oli samantapainen
kuin Pohjolan järvisedimenteissä, mikä viittaa ilmalevinnän vallitsevuuteen.

Simpukkanäytteissä ainoastaan EOX-pitoisuus koneloi rasvapitoisuuden kanssa.
Sekä Mytiluksen, Macoman että Lymnaean EOCI:n osuudet kokonaiskioorista
olivat lähes samat kuin sedimenttinäytteissä. Simpukkanäytteiden kaikkien
kloorihiilivetyryhmien pitoisuudet olivat alhaiset. Näytteiden hehkutusjäännöksellä
koijatut pitoisuudet osoittivat näytteenottopaikkojen muodostavan selviä maantie
teellisiä ryhmiä. Pohjois-Ahvenanmaan rannikolta kerättyjen simpukoiden
kloorifenolipitoisuudet ilmensivät selvästi Selkämeren rannikon sellutehtaiden
kuormitusta.

Hankkeen työn tuloksena simpukoiden EOX:stä pystytään nyt tunnistamaan yli 10
%; aikaisemmin vain alle 1 %. Suurin osa tunnistetuista yhdisteistä on kloorattuja
rasvahappoja. Sitä, mikä osa vielä tuntemattomasta EOX:stä on luontaista ja mikä
ihmisen toiminnan tuottamaa ei hankkeen tulosten perusteella voitu selvittää.

Lisätietoja: Veijo Miettinen, vet, puh. 4028 236
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TULOSSA

EUROOPAN NEUVOSTON LUONNONSUOJELUVUOSI 1995 JAVIHERVUOSI 1995

Euroopan Neuvosto on nimennyt vuoden 1995 Euroopan luonnonsuojeluvuodeksi vuo
den 1970 tapaan. Yleisteemaksi on valittu luonnonsuojelu suojelualueiden ulkopuolella.
Vuoden viettoon osallistuu lähes 40 valtiota. Suomen teemana on luonnon monimuotoi
suus, jota tuodaan esille ja edistetään muun muassa metsiin, maatalouteen ja perinnemai
semiin liittyen. Luonnonsuojeluvuoden mottona on: “Lwnoudu luonnosta — Huolehdi
tulevaisuudesta “.

Vuonna 1995 vietetään myös kansallista Vihervuotta. Vuoden aikana tuodaan esille
luontoarvoja korostavan ympäristörakentamisen en keinoja ja mahdollisuuksia ja jaetaan
tietoja monipuolisen ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ihmisten
viihtyisyydelle, terveydelle ja henldselle hyvmvoinnile.

Koska vuosien teemat menevät osittain päällekkäin, niitä on valmisteltu jo keväästä 1994
lähtien ympäristöministeriön nimeämän johtoryhmän ja sen alaisissa työjaostoissa.
Vuosulle on palkattu päätoiminen projektivastaava Anna Parkkari ja projektisihteen Seppo
Närhi (Vihervuosi). Luonnonsuojeluvuoden työjaostoon osallistuu vesi- ja ympäristö-
hallituksesta Jukka-Pekka Jäppinen ja vihervuoden työjaostoon Jukka Jormola. Näiltä
henldiöikä voi saada vuosien toiminnan suunnitteluun liittyviä tietoja ja heidän kauttaan
voi myös välittää tietoa ja ideoita.

Vuosien valmisteluun ja toteutukseen otetaan mukaan kaikki tahot, joilla on vuosiin liit
tyviä teemoja tai ohjelmaa. Parhaillaan kootaan teemavuosien toimintakalentena, johon
kootaan en tahojen ilmoittamia teemoja ja tapahtumia. Eri virastoille, laitoksile ja järjes
töille on lähetetty asiaa koskeva laaja kiertokysely, johon työjaostot toivovat mahdolli
simman kattavia vastauksia. Lopulliset teemavuosien tapahtumakalentent julkaistaan lop
puvuodesta 1994 tai alkuvuodesta 1995.
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LUONNON MONIMUOTOISUUDEN POHJOISMAINEN SEURANTA

Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöseuranta— ja datatyöryhmän (NMD)
rahoittaman projektin tavoitteena on kehittää ja edistää yhteispohjoismaista maa—
ympäristön luonnon monimuotoisuuden (biodiversiteetin) seurantaohjelmaa. Tällä
hetkellä kehitetään yhteispohjoismaista ja yhdenmukaista metsäekosysteemien luonnon
monimuotoisuuden seurantaohjelmaa. Projektiin ottavat osaa pohjoismaiset viranomaiset
ja tutkijat, jotka vastaavat seurantaohjelmien järjestelyistä ja joilla on tietotaitoa, jota
tarvitaan seurantaohjelmaa laadittaessa.

Tausta
Koska ihmiskunnan toiminta aiheuttaa yhä enemmän ympäristöongelrnia ja maapallon
luonnonvarojen kestävä käyttö on uhattuna, on viime vuosina solmittu useita
kansainvälisiä sopimuksia, joiden avulla halutaan edistää luonnonvarojen kestävää
käyttöä ja luonnonsuojelua. Tuorein ja luultavasti myös keskeisin sopimus, jossa
käsitellään luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä on biologista
monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Sopimus allekirjoitettiin Rio de Janeirossa
1992. Suomen osalta sopimuksen vahvisti Tasavallan presidentti 15.7 1994.

Luonnon monimuotoisuuden seurannan avulla voimme tuottaa tietoa luonnon moni—
muotoisuuden kytkennöistä ekologisiin prosesseihin ja niiden vaikutuksista luonnon
monimuotoisuuteen eri aika— ja tilaskaaloissa. Toimivan ja kattavan kansallisen
biodiversiteetti seurannan avulla voimme seurata ja valvoa luonnon monimuotoisuuden
tilaa ja kehitystä sekä laatia tarvittavat toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden
ylläpitämiselle ja luonnonvarojen kestävälle käytölle.

Keskeisiä käsitteitä
Hallituksen esityksessä eduskunnalle 1994 luonnon monimuotoisuutta koskevan
sopimuksen suomenkielisessä käännöksessä biologinen monimuotoisuus määriteltiin
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seuraavasti: “Biologinen monimuotoisuus tarkoittaa kaikkiin, kuten manner—, meri— tai
muuhun vesiperäiseen ekosysteemiin tai ekologiseen kokonaisuuteen kuuluvien elävien
eliöiden vaihtelevuutta; tähän lasketaan myös lajin sisäinen ja lajien välinen sekä
ekosysteemien monimuotoisuus”. Biologinen monimuotoisuus jaetaan usein geeni—, laji,
biotooppi—, ekosysteemi— ja maisematasohin.

Monimuotoisuusseurannallakartoitetaan luonnonmonimuotoisuuden nykytila, ja kehitys
edellämainituilla tasoilla sekä selvitetään mitkä ja miten yhteiskunnan eri sektorien
toimenpiteet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuden kehitykseen. Seuranta sisältää
ympäristön tilan muutosten ja prosessien kartoitusta. Kartoittamalla prosesseja
selvitetään mitkä tekijät vaikuttavat monimuotoisuuteen. Seurannan on oltava toistuvaa,
jotta voimme selvittää ympäristömme nykytilaa ja muutoksia. Seurantatiedon avulla
voimme suunnitella tarvittavia toimenpiteitä ja niiden toteuttamiseen tarvittavia voima
varoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Projektin keskeiset tavoitteet ovat:
Luoda edellytykset yhteispohjoismaiselle seurantajärjestelmälle kehittämällä ja
valitsemalta seurantamenetelmiä, joiden avulla seurataan luonnon monimuotoi—
suuden tilaa ja kehitystä
Luoda toimiva ja yhdenmukainen pohjoismainen biodiversiteetin seurantaohjelma

O Luoda ohjeisto pohjoismaiselle biodiversiteettiseurannalle.

Seurantaohjelman päämääränä on:
O tuottaa tietoa luonnon monimuotoisuuten kohdistuvista uhkatekijöistä
O valvoa uhkatekijöiden kehitystä
O tuottaa tietoa tarvittavista toimenpiteistä
O arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia
tuottaa tietoa luonnonvarojen kestävästä käytöstä

O luoda luonnon monimuotoisuuden tilan hälytysjärjestelmä (varhaisen
varoittamisen verkosto).

Menetelmät
Yhteispohjoismaisessa suunnittelukokouksessa 1994 ehdotettiin, että seurannassa
keskitytään laji—, biotooppi — ja maisematasoille
Lajitasolla seurataan mm. uhanalaisten lajien ja avainlajien kehitystä.

O Biotooppitasolla kartoitetaan ja seurataan elinympäristöjä, jotka ovat
uhanalaistuneet tai uhanalaistumassa ja joita tulisi suojella.

O Maisematasolla seurataan satelliittikuvista ja muiden kaukokartoitusmenetelmien
avulla maankäytön muutoksia ja arvioidaan niiden biodiversiteettivaikutuksia ja
tarvittavia toimenpiteitä.

Geneettinen seuranta tulee mahdollisimman nopeasti liittää monimuotoisuusseuranta—
ohjelmaan, mutta meillä ei vielä ole olemassa geenitason seurantamenetelmiä, joita
voisimme käyttää valtakunnallisessa seurannassa.

Koska pohjoismaissa ei vielä ole olemassa valmiita toimivia menetelmiä eikä seuranta—
ohjelmia, joilla voisimme seurata luonnon monimuotoisuutta, on nykyisiä ja uusia
menetelmiä kehitettävä. Menetelmien ja ohjelmien kehittämisessä on hyödynnettävä
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tehokkaasti olemassa oleva tietotaito ja yhteiskunnan eri lohkojen hallinto—organi
saatioita.

Seurantajärjestelmä tulisi kehittää pohjoismaisessa yhteistyössä hyödyntääksemme
toistemme tietotaitoja ja välttyäksemme päällekkäisyyksiltä. Yhteispohjoismainen
seurantaohjelma on edellytys luonnon monimuotoisuuden kehityksen vertaamiseen ja
yhteisten raporttien ja selvitysten tuottamiseen pohjoismaiden biodiversiteetin tilasta ja
kehityksestä. Yhteispohjoismainen seurantaohjelma luo myös edellytykset yhteistyöhön
Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Pohjoismailla on edellytykset toimia esimerkki—
maina luonnon monimuotoisuuden seurannassa kansainvälisesti. Tämä edellyttää
tehokasta koordinaatiota, yhteistyöhalua ja ennakkoluulottomuutta.

Kaikki pohjoismaat ovat suunnilleen yhtä pitkällä luonnon monimuotoisuuden
seurantamenetelmien kehittämisessä, ja kaikilla osapuolilla on samankaltaiset tarpeet ja
toiveet. Seurantamenetelmiä aiotaan ensisijaisesti yhdenmukaistaa ja koordinoida niillä
aloilla, joilla niistä saadaan suurin hyöty. Kyseessä ei ole keskitetty malli, vaan avoin
organisaatio, joka luo edellytykset yhteistyölle.

Luonnon monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä selvitettäessä on myös tärkeää tietää
mitkä uhkatekijät vaikuttavat biodiversiteettiin ja miten. Tiedämme luonnonvarojen
riittämättömästi huomioon ottavan maankäytön olevan eräs keskeisimmistä uhkateki—
jöistä. Nykyinen maankäyttö aiheuttaa kasvupaikkojen tuhoutumista, joka saa aikaan
lajien uhanalaistumista, ks. (Red Data book for the Baltic Region 1993, DN—Rapport
1992:6, Rassi et al. 1992 och ‘Rødliste 90” 1991). Esimerkiksi perinteisen karjatalouden
ajalta meillä on elinympäristöjä, jotka ovat tänään uhanalaisia, koska niiden maankäyttö
on muuttunut yhteiskunnan rakennemuutosten myötä.

Keskeisin uhanalaistaja on metsätalous, koska se vaikuttaa alueellisesti erittäin laajoille
alueille. Vallassa olevat arvot ja metsätalouden päämäärät olivat aiemmin rajoitetut,
koska vastuulliset tahot eivät tienneet riittävästi muista arvoista suhteessa tuotannollisiin
arvoihin. Elämme käännekohdassa, jossa uusia arvoja ja näkemyksiä aletaan soveltaa
mm. käytännön metsätalouteen (ks. Metsätalouden ympäristöohjelman työryhmän mie
tintö 1994, Suomen metsäluonnon inonimuotoisuuden turvaaminen 1994 sekä edellä—
mainituista raporteista yhteinen koottu yhteenveto Metsätalouden ympäristöohjelrna
1994). Raporteista käyvät esille suuntaviivat, joiden mukaan meidän kannattaisi toimia.

Luonnon monimuotoisuuden seurannan avulla varmistetaan uhanalaisten lajien ja elin—
ympäristöjen (biotooppien) säilyminen myös tuleville sukupolville. Luonnon monimuo—
toisuuden ylläpitäminen luo edellytykset myös metsien ekologisesti kestävälle käyttölle.

Luonnon monimuotoisuuden ylläpito ja luonnonvarojemme kestävä käyttö ja kansain
väliset sopimukset edellyttävät yhteiskuntamme kaikille sektoreille uusia tavoitteita. Ensi
askel on toimivan ja asianmukaisen luonnon monimuotoisuuden seurantaohjelman
laatiminen. Seurantaohjelma edellyttää läheistä yhteistyötä ympäristöhallinnon, sektori—
viranomaisten ja tutkijoiden välillä kansallisella ja pohjoismaisella tasolla.

Lisätietoja: Harry Helmisaari, isy, puh. 6951725
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SOIDENSUOJELUN ONNISTUMINEN SUOMESSA

Suot ovat yksi suomalaisen maiseman peruselementeistä metsien ja vesistöjen
rinnalla. Noin kolmannes Suomen maa—alasta on ollut erilaisten soiden peitossa,
mutta tällä hetkellä jo lähes 70% alkuperäisestä 10 miljoonasta suohehtaarista on
menettänyt luonnontilansa maa— ja metsätalouden, turveteollisuuden sekä voima—
talouden vuoksi.

Vielä 1950—luvulla valtaosa maamme soista oli luonnontilassa, eikä soidensuoje—
lua pidetty erityisen kiireellisenä tehtävänä. Voimakkaasti lisääntynyt metsäojitus—
toiminta 1960— ja 1970—lukujen vaihteessa muutti tilanteen kuitenkin täysin.
Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 1979
ja 1981. Perusohjelma muodostaa soidensuojelun selkärangan, mutta myös muilla
luonnonsuojelualuetyypeillä on oma merkityksensä soidensuojelussa.

Soidensuojelulla pyritään turvaamaan suoluontomme monimuotoisuuden säilymi
nen. Suoyhdistymien suojelu muodostaa soidensuojelun rungon, jonka puitteissa
soiden luonnollinen vesitalous ja alkuperäinen eliölajisto pyritään säilyttämään.
Suoluonnon suurten alueellisten ja ekologisten erojen vuoksi myös soiden suoje—
lutarve on suuri.

Vesi— ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelututkimusyksikössä tehdään yhteis
työssä Metsähallituksen luonnonsuojelun kanssa selvitystä soidensuojelun edusta—
vuudesta valtion mailla olevilla luonnonsuojelualueilla. Selvitykseen sisältyvät
kaikki lakisääteiset luonnonsuojelualueet (luonnonpuistot, kansallispuistot, soiden—
suojelualueet, lehtojensuojelualueet, erityiset luonnonsuojelualueet), erämaalailla
perustetut erämaa—alueet, ulkoilulain nojalla perustettujen retkeilyalueiden
aarniosat sekä Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen omilla päätöksillään
rauhoittamat aarnialueet ja luonnonhoitometsien aarniosat. Selvityksessä käytetyt
pinta—ala ja kasvupaikkatiedot perustuvat pääosin Metsähallituksen ja Metsäntut—
kimuslaitoksen metsätaloussuunnittelun inventointitietoihin.

Soidensuojelun edustavuudesta ja onnistumisesta ei ole tehty koko maan kattavia
selvityksiä. Tämän työn tavoitteena on suojeltujen soiden määrän ja laadun
alueellisen edustavuuden arviointi. Riittävän tiheän suojelualueverkoston luomi-
nen on yksi soidensuojelun päätavoitteista. Tämän tavoitteen toteutumista tarkas
tellaan pääasiassa suoyhdistymätyyppivyöhykkeittäin. Muita alueellisen tarkastelun
yksiköitä ovat metsälautakunnat, läänit ja Metsähallituksen puistoalueet. Soiden—
suojelun laadullista edustavuutta kuvaamaan käytetään suoyhdistymätyyppejä
(keidas— ja aapasuot), suotyyppejä sekä suojeltujen soiden eheyttä ja luonnontilai—
suutta.

Lisätietoja: Tapio Lindholm, lsy, puh. 6951 713
Kaisu Aapala, lsy, puh. 6951 738
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YMPÄRISTöMYRKKYJEN SEURANTA

Vesi- ja ympäristöhallitus on seurannut sisä- ja rannikkovesillä ympäristömyrkkyjen määriä 1960-luvun puolivälistä lähtien. 1960- ja 1970-luvuilla on seurannoissa analysoitu tärkeimpiä raskasmetalleja (Zn, Cu, Pb, Cd ja Hg) ja klooratuista biilivedyistä lähinnä DDT:n ja sen metaboliittien sekä PCB:n pitoisuuksia.1980-luvun lopulla seurantaohjelmien uudistamisen yhteydessä laajennettiinanalysointia jo mainittujen, edelleenkin tärkeiden ympäristön kemikalisoitumisenindikaattorien, lisäksi varsinkin orgaanisten kemikaalien osalta.

Kemikalisoitumisen indikaattorilajeina on käytetty haukea, muikkua, silakkaa jasiikaa sekä pohjaeläimistä järvi- ja Itämerensimpukkaa ja kilkidä. Hauki onerinomainen seurannan näytelaji. Se on laajalti levinnyt, helposti saatava, isokokoinen ja paikallisesti elävä predaattori. Muikku ja silakka kuvaavat pelagiaalisinap1 anktonsyöjinä ravintoverkon keskiosan kemikaalikuorman tasoa. Siikaa on otettualueilta, joilta muikkua ei ole saatu. Siian laji- ja ravinnonhankinnan vaihtelevuusalentavat hieman sijan seurannallista indikaattoriarvoa. Simpukat suodattavatsuuria määriä vettä ja samalla sedimentoituvaa ainesta. Ne kuvaavat hyvinpohjanläheisen vesikerroksen ja pohjan tilaa. Kilkki on raadonsyöjä, johonrikastuu kemikaaleja pääosin sen käyttämästä ravinnosta.

Näytteenottopaikkoja 1990-luvun vaihteessa on ollut sisävesillä 18 ja rannikolla8 kappaletta. Alueiksi on valittu pääosin ei suoranaisen pistekuormituksenvälittömässä läheisyydessä olevia paikkoja, vaan kauempana sijaitsevia ja puhtaampia vesistöalueita. Joitakin teollisuuskuonnituksen kaukaisemman vaikutuksenalaisia paikkoja on kuitenkin mukana. Vuoden 1994 alusta lähtien on aloitettuuudistettu näytteenotto-ohjelma veden laadun ja biologisen seurannan kanssa.
Uudessa ohjelmassa samoilta alueilta otetaan koordinoidusti eri seurantojennäytteitä. Kuormitettujen alueita seurantaa pyritään yhä enenemässä määrinsaattamaan velvoitetarkkailujen piiriin. Orgaanisten klooriyhdisteiden seurantaasimpukkasumputusmenetelmälläjatketaansellutehtaiden alapuolella vuosina 1994-
1996 20 seurantapaikalla.

Näytteistä analysoidaan luonnossa edelleen esiintyviä pestisidejä DDT:tä ja senmetaboliitteja sekä erilaisissa järjestelmissä laajalti käytettyjä polykiooribifenyylejä (PCB). Heksaklooribentseeni on luonnossa hyvin pysyvä ja rikastuva aine, jotasyntyy mm. erilaisten kloorattujen hiilivetyjen ja pestisidien valmistuksessa jakäytön epäpuhtautena. Lisäksi tutkitaan kloorihiilivetypestisideistä lindaania ja senepäpuhtauksia. Kloorautuneita fenoliyhdisteitä on joutunut vesistöihin mm.pestisideinä, lima- ja sinistymisenestoaineina, sellun kloorivalkaisun jätevesissäsekä jätteenpoltossa. Kloorifenolien muuntumistuotteet mm. ldoorianisolit ja -veratrolit ovat ympäristössä jopa kestävämpiä ja myrkyllisempiä kuin kloorifenolit. Erittäin myrkyllisten mm. kloorifenolien epätäydessä palamisessa muodostuvien polykioorattujen dioksiinien ja -furaanien pitoisuuksia on myös selvitetty.Näytteitä analysoidaan vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuslaboratorion jaKeski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirin aluelaboratorion lisäksi Jyväskylän ympäristöntutkimuskeskuksessa, Kansanterveyslaitoksen ympäristöhygienian- jatoksikologian osastossa ja VTT:llä.
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Jo pitkään seurattujen pestisidien (DDT) ja polykiooribifenyylien pitoisuudet ovat
vähentyneet selvästi 20 vuoden aikana. Esimerkiksi DDT:n summapitoisuus hauen
selkälihaksessa sisävesillä on ollut 1970-luvun alussa Pielisellä ja Päijänteellä
lähes 4 mg kg’ rasvaa ja Pirkkalan Pyhäjärvellä jopa 8 mg kg’ rasvaa (seuraavat
pitoisuudet ilmoitettu myös rasvaa kohden). 1970-luvun lopussa DDT:n keski
määräinen pitoisuus sisävesillä oli noin 1 mg kg’ ja 1990-luvun vaihteessa
keskipitoisuus oli laskenut tasolle 0,3 mg kg’ hauen selkälihaksessa. PCB:n
summapitoisuus oli Päijänteellä ja Pirkkalan Pyhäjärvellä 1970-luvun alussa
Clophen summana laskettuna jopa yli 30 mg kg’ hauen selkälihaksessa, joka
vastaa noin vajaata puolta arvostaan verrattuna sitä myöhemmin käytettyyn PCB
kongeneerisummaan. 1970-luvun lopussa oli Pirkkalan Pyhäjärven PCB-summa
pitoisuus noin 13 mg kg’ ja Kymijoen Tammijärveltä löytyi vielä pitoisuuksia yli
15 mg kg’. 1970-luvun lopussa PCB:tä oli hauessa keskimäärin 5 mg kg1 ja
1990-luvun vaihteessa keskimääräinen pitoisuus oli laskenut noin 1 mg kg’
tasolle.

Sisävesien kalojen organokiooriyhdisteiden pitoisuudet ovat pienempiä kuin
rannikolla elävien samojen lajien tai vastaavantyyppisten murtovesilajien. Esimer
kiksi hauen lihaksen DDT sekä dioksiinien ja furaanien pitoisuudet ovat sisävesil
lä keskimäärin noin puolesta neljännekseen rannikon haukien pitoisuuksista ja
PCB pitoisuudet vastaavasti noin puolet. Muikun organokiooripitoisuudet verrat
tuna meren pelagiaalilajin silakan pitoisuuksiin ovat keskimäärin noin puolesta
kolmannekseen.

Viimevuosina on vesi- ja ympäristöhallinnon ympäristömyrkkyjen seurantaa
pyritty laajentamaan ja luomaan yhteistyömuotoja tärkeimpien kemikaaliseurantoja
suorittavien laitosten kanssa, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä kuva ympäris
tön kemikalisoitumisesta. On alettu kehittää mm. maa-alueiden ympäristömyrk
kyseurantaa, laskeumassa esiintyvien kemikaalien seurantaa sekä vaikutusmenetel
mien hyödyntämistä seurannoissa.

Lisätiedot: Markku Korhonen, vet, puh. 4028 315
Sirpa Herve, KSvy, puh. 941-697 251
Olli Järvinen, lab, puh. 6951 543
Kaija Korhonen, lab, puh. 6951 560
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SÄKYLÄN PYHÄJÄRVEN VESITASE HEINÄKUUN BELTEILLÄ

Kuten muistoissa vielä on, heinäkuussa vallitsi poikkeuksellisen lämmin ja kuiva
(vähäsateinen) sää Etelä- ja Keski-Suomessa. Class A -astioilla mitattiin n. 1,5-
kertaisia haihduntoja keskimääräisiin verrattuna, joillakin havaintoasemilla
saavutettiin koko havaintojakson (alk. v.1961) ennätykset: Jokioinen 186 mm,
Ylistaro 184 mm. Houkutus oli suuri selvittää myös jonkin hellevyöhykkeen
sisään jäävän järven haihdunta ja testata samalle alueelle räätälöityä vesistömallia.

Hydrologin klassista ja edelleenkin käyttökelpoista työvälinettä, vesitasemenetel
mää, sovellettiin Säkylän Pyhäjärvelle menneen kesän heinäkuullejärvihaihdun
nan laskemiseksi. Vesitasemenetelmässä haihdunta saadaan jäännösterminä, kun
taseen muut tekijät tunnetaan. Helteinen, kuiva ja niukkavetinen heinäkuu minimoi
taseen muita tekijöitä (sadanta ja tulovalunta), jolloin niihin sisältyvät virheetkin
jäävät vähäisiksi. Lisäksi menetelmä soveltuu erinomaisesti Pyhäjärvelle, koska
järven pinta-ala (154 km2) on suuri järven valuma-alueeseen (615 km2) verrattuna
ja tutovirtaaman vaikutus järven vedenkorkeuteen jää siten hyvin pieneksi
kesällä. Seurannassa olevia Yläneenjokea (F=195 km2) ja Pyhäjokea (76 km2)
pitkin järveen valuu n. 60 % tulovirtaamasta, loppuosan (f=190 km2) tulovirtaama
on laskettu pinta-alojen suhteessa. Heinäkuun keskimääräinen tulovirtaama
järveen oli vain 0,29 m3s’.

Koko kuukautena alueella ei satanut tippaakaan, mikä on myös heinäkuiden
minimien ennätys tällä vuosisadalla!

Järven säännöstelty lähtövirtaama rekisteröidään Kauttuankosken alapuolella
Eurajoessa. Koko heinäkuun ajan juoksutus oli tasaisesti 2,0 m3s1. Yleensä lähtö
virtaama on vesitasetekijöistä luotettavimmin määritettävissä.

Pyhäjärven vedenkorkeus piirtyy limnigrammiin järven Pohjoispäässä, lähellä
Kauttuaa. Heinäkuussa vedenkorkeus laski järvessä 17,0 cm. Pitkään jatkuvat
tuulet ja niiden suunnan muutokset aiheuttavat järvessä ominaisheilahtelua, joka
saattaa tuolloin hankaloittaa määrittämistä. Mennyt heinäkuu oli Pyhäjärvellä
tuulioloiltaan keskimääräistä vähätuulisempi.

Säkylän Pyhäjärven vesitase heinäkuussa 1994.

Taseen Tilavuus Vaikutus veden
komponentti korkeuteen
m3s4 M m3kk1 mm klc’

Tulovirtaama 0,29 0,8 5
Sadanta 0
Lähtövirtaama 2,0 5,4 35
Vedenkorkeuden
muutos 26,2 170

Järvihaihdunta 8,0 21,6 140
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Järvihaihdunta oli siis selvästi suurin vesitasekomponenteista Pyhäjärvellä heinä
kuussa 1994. Se oli lähes 30 kertaa suurempi kuin järven tulovirtaama samana
aikana, ja kun järven pinta aleni heinäkuussa 17,0 cm, niin haihdunnan osuus
tuosta määrästä oli 14,0 cm!

Pyhäjärvelläkin takavuosina tehdyt mittaukset osoittivat, että haihdunta vaihtelee
erilaisina päivinä ja vuorokauden eri aikoina huomattavasti tuulisuuden, ilman
kosteuden ja lämpötilan sekä järven pintaveden lämpötilan mukaan. Suurimmat
vuorokausihaihdunnat (7-8 mm d’ = 12-14 m3s’) tapahtuivat kesä- ja heinä
kuussa. Onkin ilmeistä, että Pyhäjärven haihdunta on hetkellisesti ylittänyt jopa 15
m3s1.

Joeksi muutettuna Pyhäjärven viime heinäkuun keskimääräinen haihdunta
(8 m3s1) vastaisi virtaamaltaan jo melkoista jokea:
- Keravanjoki jäisi vuoden keskivirtaamallaan (MQ=2,9 m3s’) kirkkaasti jälkeen,
Aurajoki yltäisi jo lähelle (7,3).

Myös HBV-malli simuloi haihdunnaksi 8,0 m3s’, joten vanha työkalu (vesitase)
kaikessa pelkistyneisyydessäänkin osoitti oman käyttökelpoisuutensa ja todisti
samalla monisäikeisemmän mallin luotettavuuden haihdunnan laskemisessa.

Lisätiedot: Jukka Järvinen, hyt, puh. 1929 556

jD

UIJUAN SÄÄNNÖSTELY KASVATTANUT SIIKAJOEN
JÄÄMASSAA 50 %

Tämä kirjoitus referoi virkatyönä tehtyä selvitystä, joka muistuttaa tavanomaista
tutkimusta. Kyseinen selvitys on samalla esimerkki hyvin hoidettujen systemaat
tisten ympäristöhavaintojen merkityksestä. Talviajan virtaamien määrittämiseksi
tehtyjen jääreduktiomittausten perusteella päästiin näet vuosikymmeniä jälkikäteen
selvittämään kokonaan toista asiaa, nimittäin Siikajoen jääoloja vuosisadan alku
puolelta nykypäiviin ja osoittamaan Uljuan säännöstelyn vaikutus jääoloihin.
Oulun vesi- ja ympäristöpiirillä on käynnissä hanke vähentää säännöstelyn haitta-
vaikutuksia Siikajoessa. Tarkoitusta varten se pyysi joen jääoloista lausunnon
hydrologian toimistolta keväällä 1994.

Hydrologian toimisto on tehnyt jääreduktiomittauksia 1930-luvulta lähtien
Siikajoen Harjunnivassa (Q378, F = 3 407 km2, L = 2,7 %) ja Länkelässä (Q470,
F = 4 283 km2, L = 2,2 ¾). Aiemmin mittauksia oli tehty satunnaisesti, n. 1960-
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luvulta lähtien säännöllisemmin. 1970-luvun puolivälistä, jolloin Uljuan tekojärvioli jo käytössä, mittauksia on jo lähes joka talvelta. 1980-luvulta lähtien mittaukset on tehnyt Oulun vesi- ja ympäristöpiiri. Vesivarojen seuraamiseksi välttämättömiä virtaaman talvimittauksia tehdään lähes sadassa pisteessä eri puolillaSuomea. Hydrologisillamalleilla mittaustarvetta voi ilmeisesti vähentää vastaisuudessa.

Alla olevassa kuvassa esitetään virtaamanmittauspiirrosten jääprofiileista ja osaksisuoraan mittauskirjoista määritettyinä jään keskipaksuus Harjunnivan kohdalla.1970-luvunpuolivälistä lähtien kuvassa on (yleensä) kahden mittauksen keskiarvokultakin talvelta. Luvut esitetään sillä tarkkuudella, jolla ne mittauspiirroksista onmääritettävissä, tarkoitukseen riittävällä. Länkelässä muutos on samantapainen,mutta lievempi.

Siikajoen jäänpaksuus Harjunnivan kohdalla 0
80
cm

60

.
40

.

20

0
1931 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Kuva 1. Jään keskipaksuuksia Harjunnivan virtaamanmittauspoikkileikkauksessa1936-1994. Uoman leveys mittapaikalla on vedenkorkeudesta riippuen keskimäärin 42 m. Mittaukset on tehty tammi-huhtikuussa.

Harjunnivassa jään keskipaksuus on säännöstellyllä kaudella ollut n. 70 % suurempi ja poikkileikkausala 75 % suurempikuin luonnontilassa. Länkelässä vastaavat luvut ovat n. 12 ja 20 ¾. Säännöstelyn lisäämävirtaaman ja voimistamajääpadotus ovat nostaneet joen talviaikaista pintaa Harjunnivan kohdalla n. 95cmluonnontilaisesta. Samalla uoman vedenpinnan tasosta laskettu leveys on lisääntynyt muutamia metrejä.

Siikajoen jään koko massa on Uljuasta mereen ulottuvalla osuudella kasvanutsäännöstelyn vaikutuksesta ilmeisesti lähes 50 % luonnontilaisesta. Kun jokiosuudella on pituutta n. 100 km ja keskileveyttä ainakin 50 m, joen jäämassan voiarvioida kasvaneen keskimääräisenä talvena lähemmäs 1 Mm3. Vaikutus onsaattanut olla suurempikin, sillä säännöstellyllä kaudella mittaukset on tehtyhieman aikaisemmin talvella kuin luonnontilaisella kaudella. Samaan suuntaan
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vaikuttavat 1980-1990-lukujen useat poikkeuksellisen lauhat talvet. Joen talvinen
vesivarasto on kasvanut n. 3 Mm3.

Jään paksuus ei ole uoman keskellä kasvanut Harjunnivassa läheskään niin paljon
kuin rannoilla. Tähän on ilmeinen syy: keskellä jää nousee ja laskee virtaaman
säännöstelyn tahdissa, mutta rantoihin kiinni jäätynyt jää ei. Juoksutuksista jäälle
tulviva vesi hakeutuu näin rantojen läheisyyteen ja jäätyessään paksuntaa jäätä
erityisesti siellä. Jään ja jokipenkan yhtymäkohtaan muodostuu vedenkorkeuden
vaihtuluiden seurauksena sarana, joka lienee omiaan lisäämään rantaeroosiota.
Tämä efekti näyttää vaimenevan alajuokselle päin kuten koko jään paksuneminen.

Siikajoen virtaama on kaudella 1931-1960 ollut tammi-maaliskuussa Länkelän
kohdalla (josta on pitkähavaintosarja) keskimäärin 6,8 ms’ ja 1981-1990 24
ms’. Ero on n. 250 %. Selvityksessä käytettyjen talvivirtaamanmittausten virtaa
mien keskiarvojen ero Länkelässä (ennen Uljuaa ja Uljuan aikana) on lähes sama.
Tämä vahvistaa selvityksen edustavuutta. Ilmaston muuttuminen lienee kasvattanut
Siikajoellakin luonnonmukaisia talvivirtaamia kuten muuallakin Etelä- ja Keski-
Suomessa. Seikka ei kuitenkaan juuri vaikuta edellä esitettyihin lukuihin.

Kvalitatiivisen arvion varaan selvityksessä jäi koskipaikkojen virtauskentän
muuttuminen säännöstelyä toteutettaessa. Hydrauliikan sääntöjen mukaan oli vain
todettavissa, että virtaus on muuttuvissa oloissa paitsi pyörteistä myös ei-sta
tionaarista. Kaaosteorian kielellä: virtaus hakeutuu vedenkorkeuden ja virtaaman
vaihdellessa jatkuvasti uusiin attraktoreihin. Seurauksena ei koskiin ja virtapaik
koihin pääse muodostumaan luonnontilaisten virtaavien vesien talvisille oloille
tyypillistä stationaarista virtausta pysyvine virtauskatveineen, millä seikalla lienee
väistämättä merkitystä pohjanläheisen eliöstön elinoloihin, eroosioon jne.

Lisätiedot: Veli Hyvärinen, hyt, puh. 1929 560

Kirjallisuutta:
Hyvärinen, V. 1980. Jään vaikutuksesta vesistöjen virtaamiin. Vesitalous 21:5. p.l9-24.

Hyvärinen, V. 1986. Some practical aspects of graphical ice reduction. Proceedings of Sixth
International Northern Research Basins Symposium/Workshop(Field Measurements Under Winter
Conditions). MTU, Hougton, Michigan, Jan. 26-30, l986,p. 25-29.



36

TAPAHTUMIA

KESÄN 1994 LEVÄTILANNE

Alkukesän koleus ja tuulisuus hidastivat haitallisten leväkasvustojen ilmestymistä
vesiin. Vasta heinäkuun puolivälissä levämäärät lisääntyivät, kun säät olivat olleet
jo pitemmän aikaa helteisiä. Lyhyt, tuulinen ja viileä sääjakso sekoitti veden
pinnalla havaitut levät uudelleen vesimassaan. Kuun loppupuolella säiden tyyn
nyttyä sinilevää havaittiin runsaasti etenkin maan eteläosan vesissä ja leväkukinnat
olivat runsaita vielä elokuun alkupuolellakin. Elokuun loppuun mennessä leväti
lanne oli rauhoittunut, joskin etenkin pienissä järvissä sinileviä on ollut runsaasti
vielä syyskuussakin.

Sinilevien esiintymistä tarkkaillaan niiden mahdollisen myrkyllisyyden takia.
Suurin osa havaituista leväsamennuksista on sinilevien aiheuttamia ja useimmiten
niitä esiintyi samoissa järvissä vuosittain. Sinilevien aiheuttamiksi epäillyistä iho
oireista ilmoitettiin kesän aikana useampia kertoja. Osa ilmoitetuista iho-oireista
saattoi liittyä myös imumatotoukkien aiheuttamaan järvisyyhyyn. Järvisyyhyä
esiintyy lämpiminä kesinä etenkin matalissa järvissä, mutta havaintoja on myös
karuista järvistä ja meren rannikolta.

Iholle uinnin jälkeen kiristävää tunnetta aiheuttavia limaleviä esiintyi myös melko
runsaasti kesän aikana. Useina kesinä kirkasvetisissä järvissä verkkoja voimak
kaasti limoittanutta koristelevää havaittiin jälleen, joissakin järvissä myös ensim
mäistä kertaa.

Kesälle 1994 oli erityisen ominaista rihmamaisten, pohjalla kasvavien viherlevien
runsastuminen. Monin paikoin levää havaittiin ensimmäistä kertaa ja niiden
runsaus koettiin kiusallisena. Rihmamaisten levien runsastumiseen on saattanut
vaikuttaa vedenpinnan alhainen taso aurinkoisen sään ohella.

Yleisesti ottaen levätilanne oli kesällä 1994 hyvä, joskin alueelliset erot olivat
suuria. Toisaalta ilmoituskynnys levähaitoista on saattanut myös kohota, kun
leväkukinto on muuttunut jokavuotiseksi ilmiöksi, johon ei enää kiinnitetä
huomiota tai ainakaan siitä ei ilmoiteta viranomaisille.

Lisätiedot: Liisa Lepistö, vet, puh. 4028 310
Vesi- ja ympäristöpiirit

ElO
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SUOMENLAHDEN RAVINNE- JA LEVÄTILANNE

Vuoden 1994 tilanne

Alkukeväällä, maaliskuussa 1994, havaittiin Suomen rannikkomerialueen veden-
laadun seurantapisteillä, välillä Virolahti-Hankoniemi, selvästi kohonneita fosfori
pitoisuuksia, jotka olivat jopa kolme kertaa korkeampia kuin pitkän aikavälin
keskiarvot. Myös suoja- ja piipitoisuudet olivat nousseet. Syynä kohonneisiin
pitoisuuksiin oli mitä ilmeisimmin Tanskan salmien läpi tammikuussa 1993 tullut
suolaisen veden puissi, jonka seurausvaikutuksena keskisen ja pohjoisen Itämeren
syvänteiden vesimassojen ravinteikkaat vedet kulkeutuivat Suomenlahdelle.

Suomenlahden kevään 1994 leväesiintymien odotettiin korkeiden ravinnepitoi
suuksien vuoksi muodostuvan ennätyksellisen voimakkaiksi. Toisin kuitenkin kävi:
kevään 1994 levämääräät olivat Suomen rannikolla itäisellä Suomenlahdella noin
50 prosenttia pienempiä kuin edeltäneinä kymmenenä vuotena. Muualla Suomen
lahdella, Selkämerellä ja Pohjanlahdella levämäärät olivat jokseenkin samaa tasoa
kuin pitkän aikavälin keskiarvot. Kasviplanktonlajisto koostui keväisistä pii- ja
panssarilevälajeista, myrkyllisiä levälauttoja ei havaittu, ainoastaan vähäisiä määriä
potentiaalisesti myrkyllisiä lajeja.

Kesäkuun sääoloja Suomessa luonnehti koleus ja meriveden pintalämpötilat
pysyivät aihaisina. Tämä näkyi myös meren kasviplanktonlajistossa: levämäärät
olivat aihaisia eikä esim. sinilevää juurikaan vielä kesäkuussa esiintynyt.

Heinäkuu oli helteinen, merivesi lämpeni nopeasti, ja jo heinäkuun puolivälissä
olivat pintalämpötilat 2-3 astetta ajankohdan keskimääräisiä arvoja korkeampia.
Kuun loppupuolella varsin laajoja sinilevälauttoja esiintyi Ruotsin rannikolla,
Viron rannikolla, keskisellä ja pohjoisella Itämerellä sekä Suomenlahden suualu
eella. Varsinaisen Itämeren, Viron rannikon sekä Suomenlahden suun plankton
näytteissä valtalajina oli yleisesti myrkylliseksi todennettu sinilevä Nodutaria
spumigena. Itäisen Suomenlahden kasviplankton populaatiossa dominoiAphanizo
menon “baltica” (ent. A. flos-aquae) -sinilevä, jonka ei ole todettu olevan
Itämeressä myrkyllinen.

Sinilevälauttoja esiintyi hajanaisesti aina elokuun puoliväliin asti. Paikoitellen
levää ajautui rannalle esim Ahvenanmaan Kökarissa. Ympäri Suomen rannikkoa
esiintyi mantereenläheisiä, paikallisia, sinileväesiintymiä. Elokuun loppupuolella
ja syyskuun alkuun mennessä olivat levien joukkoesiintymiset pääosin ohi.
Hankoniemellä ja Viron rannikolla esiintyi tuulten ansiosta ravinteikkaan pohjave
den kumpuamista pintaan, joka jonkinverran kohotti näiden merialueiden leväpi
toisuuksia.

Levien massaesiintymiset merialueella ovat todennäköisesti tältä vuodelta ohi,
johtuen pintavesien kylmentymisestä ja valon määrän vähentymisestä. Joinakin
vuosina on kuitenkin voimakkaita levälauttoja esiintynyt jopa lokakuun loppu
puolella. Varsinkin itäisimmällä Suomenlahdella, Terijoen edustalla, on levien
massaesiintymisiä melkeinpä vuosittain aina jäiden lähdöstä lokakuun loppuun.
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Levien massaesiintymien ennustaminen

Kulunut merialueiden tilan seurantavuosi osoitti jälleen kuinka epävarmaa on
ennusteiden antaminen merialueiden levätilanteesta vaikkapa vain viikoksi
eteenpäin. Levien esiintyminen on kiinni useasta tekijästä, joista säätekijöiden ja
siitä aiheutuvien vertikaali- ja horisontaalivirtausten ennustaminen on ehkä kaik
kein vaikeinta. Tunnettu tosiasia, joka ei vaadi ennustusta, on että merialueella
keväinen levien joukkoesiintyminen alkaa heti jäiden lähdöstä ja kesäinen voi
makkain sinileväkausi ajoittuu useimmiten heinäkuun loppuun ja elokuun alku
puoliskoon. Se miten voimakkaiksi ja pitkäkestoisiksi nämä leväesiintymät
muodostuvat on melko mahdotonta etukäteen kertoa.

Nykyisin levälauttojen esiintymistä ja kulkeutumista seurataan erittäin tehokkaasti
maalta, mereltä, ilmasta ja avaruudesta. On vaikeaa sanoa kuinka paljon levälaut
toj en esiintyminen on lisääntynyt vaikkapa 60-luvulta koska silloinen meriseuran
ta oli vielä varsin vaatimatonta. Todennäköisesti kuitenkin levien massaesiin
tymiset ovat huomattavasti lisääntyneet meren ravinnepitoisuuksien nousun myötä.

Lisätiedot: Karri Elobeimo, vet, puh. 4028 244
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YMPÄRISTÖMIMSTERIÖN YMPÄRISTÖLABORATORIOTYÖRYHMÄ

Maassamme toimii noin 200 erilaista ympäristöntutkimusta tekevää laitosta tai -

laboratoriota, joiden tasolle ei ole asetettu yleisesti hyväksyttyjä vaatimuksia ja
joiden toiminnan valvonta on ollut hyvin kiijavaa. Ainoastaan vesi- ja ympäristö-
hallinnon omien laboratorioiden, julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten
sekä muutamien akkreditoituneiden laboratorioiden valvonta on ollut säännöllistä.
Ympäristöä koskevien tietojen luotettavuuden varmistaminen edellyttää nykyistä
järjestelmällisempää otetta asioiden hoitoon. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon
Euroopan yhdentymisen ja muun kansainvälisen yhteistyön kautta tulevat vaati
mukst ympäristölaboratorioiden tasolle.

Ympäristöministeriö asetti toukokuussa 1994 työryhmän, jonka tehtävänä on
selvittää ympäristöntutkimuslaitoksille asetettavat hyväksymisvaatimukset, suunni
tella ympäristöhallinnon omaa laboratorioverkkoa sekä tehdä asiaan liittyvät
lainsäädännölliset ehdotukset. Työryhmä suunnittelee myös ympäristönäytteenoton
laadunvarmistuksen järjestämisen.

Työryhmän puheenjohtaja on Pentti Sipilä (YM) ja jäseninä Riitta Rainio (YM),
Matti Vehkalahti (YM), Heikki Sisula (YM), Seppo Tuominen (KTM), Riitta
Heinonen (MMM), Leena Hiisvirta (STM), Kirsti Haapala (VYH), Pertti Heino
nen (VYH), Jukka Palko (Ouvy) ja Harri Majander (Kymen lh). Työryhmän
sihteereitä ovat Heidi Vuoristo (VYH) ja Anneli Joutti (VYH).

Ympäristölaboratoriotyöryhmään on perustettu kaksi valmistelujaosta, joista toinen
suunnittelee oman laboratorioverkon kehittämistä ja toinen näytteenoton järjestä
mistä.

Ympäristölaboratoriotyöryhmän pitää saada ehdotuksensa kokonaisuudessaan
valmiiksi 31.5.1995 mennessä. Omaa laboratorioverkkoa koskevat ehdotukset on
saatava kuitenkin valmiiksi marraskuuhun 1994 mennessä, jotta ne voidaan ottaa
huomioon vuoden 1996 budjettia tehtäessä.

Työryhmän työn edistymisestä tullaan kertomaan Tiedonvirrassa.

Lisätietoja: Heidi Vuoristo, vyt, puh. 4028 248
Anneli Joutti, ttt, puh. 6951 434
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VYL JA IECHWARE-YHTEISTYÖ

TECHWARE (TECHnoiogy for WAter REsources) on riippumaton, kansainväli
nen vesialan järjestö, joka pyrkii edistämään yhteistyötä eri tyyppisten organisaa
tioiden kuten yritysten, viranomaisten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä.
TECHWARE on ennen muuta eurooppalainen järjestö ja sillä on läheiset suhteet
Euroopan unioniin mm. EU:n tutkimuksen puiteohjeimien vaimistelussa sekä
COMETf-koulutusohjelman vastuujärjestönä. TECHWARE perustettiin vuonna
1990 ja VYL liittyi sen jäseneksi vuonna 1993.

TECHW.ARE:n perustamisasiakirjan mukaan koulutukseen liittyvillä kysymyksiilä
on erityisen vahva asema järjestön toiminnassa. Yhteistyön ja innovaation edistä
minen koulutuksen alalla, opiskelija- ja henkilöstövaihdon edistäminen sekä kou
lutuksen ja koulutusmateriaalin kehittäminen ja levitys mainitaan päätavoitteiden
joukossa. Muita keskeisiä edistämiskohteita ovat tutkimustulosten välittäminen
sekä jäsenten tukeminen osallistumisessa eurooppalaisiin ja kansainvälisiin
vesialan ohjelmiin. Järjestön toimiala kattaa laajasti vesialan ja vesivarat (... alifields of the water environment sector’; ... ali fieids reiated to water.”).

TECHWARE:ila on hajautettu organisaatio ja johto. Yhdistys on rekisteröity
Beigiassa ja sen keskustoimisto on Brysselissä. Toistaiseksi on perustettu kolme
alueellista toimistoa (Italia, UK ja Irlanti, Belgia) ja tavoitteena on kasvattaa
niiden lukumäärää. Jäsenorganisaatioita on noin 200 ja ne edustavat 2$ maata.
Suomalaisia jäseniä ovat VYL:n lisäksi VTT (tie-, liikenne- ja geotekniikan
laboratorio) sekä STS.

TECHWARE pyrkii sillanrakentajan rooliin eli kevyeen ja hajautettuun organi
saatioon, joka luo edellytyksiä jäsenorganisaatioiden toiminnalle yhteistyöverkko
jen välityksellä. Järjestö korostaa sitä, että tavoitteena ei ole kilpailla olemassa-
olevien ryhmittymien ja katto-organisaatioiden kanssa vaan tukea jäseniä pääse
mään esimerkiksi laajaan eurooppalaiseen yhteistoimintaan niiden pyrkimysten
mukaan.

TECHWARE järjestää eri maissa EUROWORKSHOP-kokouksia, joissa käsitel
lään mm. järjestöä ja sen toimintaa, EU:n tutkimuspolitiikkaa, mielenkiintoisia ja
ajankohtaisia hankkeita sekä isäntämaan kannalta tärkeitä aihepiirejä ja kysy
myksiä. Yksi tilaisuus on tarkoitus järjestää Suomessa, VYL:n isännyydessä,
keväällä 1995. Kokous ja muu TECHWARE-yhteistyö tarjoavat toivottavasti
mahdollisuuden luoda uusia ja hyödyllisiä kansainvälisiä suhteita.

Lisätiedot: Markku Puupponen, hyt (VYL:n TECHWARE-yhdyshenkilö),
puh. 1929 557
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IIAJAKUORMITUS- BIBLIOGRAHA: Avuksi vesiensuojelun suunnitteluun

Toukokuussa ilmestyi monistesarjassa (nro 564) sisävesialueiden hajakuormitusta
käsitteleviä julkaisuja vuosilta 1980-1993 kokoava bibliografia. Tarkoituksena oli
koota kansiin erityisesti vesiensuojelutoimenpide-ehdotuksia sisältäviä viitteitä.

Työssä kerättiin hajakuormitusta käsitteleviä viitteitä seuraavista aiheista: maata
lous, metsätalous, turvetuotanto, turkistarhaus ja ilmaperäinen vesistökuormitus
sekä toijunta-aineet ja haja-asutus.

Bibliografian ulkopuolelle on näinollen jätetty laajempaa hajakuormitusmäärittelyä
käytettäessä mahdolliset toiminnot kuten kalanviljely, hulevedet, liikenteen
kuormitus, vesirakentaminen, myrkylliset aineet (kemikaalit), varastointi, uitto ja
säännöstely. Myös pohjavesiasiat ja pienvedet ovat muutamaa poikkeusta lu
kuunottamatta jätetty pois.

Viitteiden käytännön kokoamisessa käytettiin teksti- ja viitetietokantaa (YTRI) ja
sen trip-ohjelmalla tehtyä viitehakua. Tietokantoina olivat vesi- ja ympäristö-
hallituksen kirjaston JUTTA ja KIRJAT- tietokannat, joiden koot 14.4. 1994 olivat
5804 ja 38 072 viitettä. Tietokantahakujen lisäksi pyydettiin kirjeellä vesi- ja
ympäristöpiireistä hajakuormitukseen liittyviä selvityksiä. Pyrkimyksenä oli näin
saada mukaan myös julkaisematonta aineistoa.

Julkaisu on muodoltaan tiivistelmäbibliografia, jossa jokaisesta viitteestä on
laadittu lyhennelmä ja avainsanat. Lyhennelmään on pyritty sisällyttämään
julkaisun tarkoitus ja tavoite sekä pääasiat johtopäätelmistä ja mahdollisista suosi
tuksista. Lyhennelmien tarkoituksena on auttaa suunnittelijoita kiinnostavien tutki
musten hakemisessa, ja ne on pääosin kirjoitettu viitteiden tiivistelmälehtien ja
yhteenvetoj en pohjalta.

Bibliografia sisältää myös oman yhteenvedon, jossa kuvataan lyhyesti eri lukujen
sisältöä. Yhteenvedon perusteella on myös esitetty päätelmiä julkaisujen tavoit
teenasettelusta ja sen mahdollisesti aiheuttamista ongelmista.

Vesiensuojelusuunnitelmien ja selvitysten yleisten sisällöllisten piirteiden perus
teella päätellään mm. seuraavaa: Suunnitelmissa esitetyt vesiensuojelu toimenpi
de-ehdotukset on pyritty laatimaan siten, että niitä toteuttamalla voitaisiin saa
vuttaa vesiensuojelun yleistavoitteet. Tämä voi käytännössä tarkoittaa sitä, että
mm. periaatepäätöksiin kirjatut yleistavoitteet määrittävät toimenpide-esitysten
sisällön lisäksi myös koko suunnittelun sisällön ja sen suunnan. Tällöin vesien
suojelun kannalta ollaan tilanteessa, jossa vesiensuojelunsuunnittelu on lähinnä
yleistavoitteista johdettua teknistä ongelmanratkaisua.

Lisätietoja: Eljas Rahikainen, vyt, puh. 6951 307
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutkimuksen päätulokset mahdolli
simman selkeässä muodossa, tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös
alkuperäisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen rakenne on: otsake (ISOIL
LA KIRJASIMILLA, iskevä, lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (= Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjallisuusviitteet (= järjestys-
numero, tekijä, viitekirjoituksen otsake,julkaisusaijaja sivunumerot). Järjestysnu
meroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selosteetja uutiset laaditaan WP 5.1:lla
(perusmerkkilaji: Dutch), pohjalle tiedonvirta.w51, joka löytyy virallisten pohjien
joukosta (PF3, F19). Otsikon pistekoko Dutch 12 lihavoitu versaali, selostetekstin
pistekoko Dutch 12, kirjallisuusviitteiden pistekoko Dutch 10. Artikkelit lähetetään
tulostimeen LASER r500, SAKULLA (ohjelma-muodossa) Pirjo Lehtovaaralle
käyttäjätunnus: Lehtovaara tai kirjeenä Terttu Halmeelle. Selosteen enimmäispi
tuus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5., 15.9., 30.11. Vesi- ja ympä
ristöhallituksen sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista jätetään
seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun
toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään
lyhenteitä seuraavasti:

vesi- ja ympäristöhallinnon yksiköistä

0

VYH = vesi- ja ympäristöhallinto
tai -hallitus

VE = vesistöosasto
vöt = vesistötoimisto
rat = rakennustoimisto
VY = vesien- ja ympäristönsuojelu

osasto
vyt = vesien- ja ympäristönsuojelu

toimisto
knt = kuntatoimisto
tet = teollisuustoimisto
kat = katselmustoimisto
kem = kemikaaliyksikkö
YO = Yleinen osasto
oit = oikeustoimisto
hat = hallintotoimisto
tat = taloustoimisto
tht = tietohallintotoimisto
sus = suunnittelusihteeristö

VYL = vesien- ja ympäristöntutkimus
laitos

hyt = hydrologian toimisto
vet = vesi- ja ympäristöntutkimus

toimisto
isy = luonnonsuojelututkimusyksikkö
ttt = teknillinen tutkimustoimisto
lab = tutkimuslaboratorio
Hevy = Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri
Tuvy = Turun vyp
Tavy = Tampereen vyp
Kyvy = Kymen vyp
Mivy = Mikkelin vyp
Kuvy = Kuopion vyp
PKvy = Pohjois-Karjalan vyp
Vavy = Vaasan vyp
KSvy = Keski-Suomen vyp
Kovy = Kokkolan vyp
Ouvy = Oulun vyp
Kavy = Kainuun vyp
Lavy = Lapin vyp



TÄSSÄ NUMEROSSA (jatk.)

Ympäristöministeriön ympäristölaboratoriotyöryhmä 39
VYL ja TECHWARE-yhteistyö 40
Hajakuormitus-bibliografia: Avuksi vesiensuojelun suunnitteluun 41

ISSN 0787-4944

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS

_____

VESIEN- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUSLAFrOS



TIEDONVIRTA 4/1994

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen tiedotuksia

TÄSSÄ NUMEROSSA Sivu

Tiedonvirran tulevaisuus hämärän peitossa 3

RAPORTOITUA
Seminaarijulkaisuja lähialueyhteistyön merkeissä 5
Sadannan aluearvoista 6
Ympäristönäytepankkien kehittäminen Pohjoismaissa 8
Hydrologiaan liittyvistä ilmastonmuutostutkimuksista 9

Maailman ilmatieteen järjestössä (WMO)
Perinnemaisemaprojekti etenee 10
Tulosten arviointi laboratorioiden välisessä vertailukokeessa 14
Pohjoismainen seminaari Kirkkonummella: 20

“Spatial and temporal variability and interdependencies
among hydrological processes”, 14.- 16.9.1994

Kokonaistypen määrittäminen jätevesistä 21
Dr. Langen kyvettitestillä

TULOSSA
CITES-sopimus työllistää myös SYKE:ta 23
KUTI-syyni uunissa 24
Happamoituminen arktisilla alueilla 25
Järvien happamoituminen pysähtymässä? 26
Maaympäristön myrkkyseurannan kehittäminen 27
Uhanalaisten kasvien suojelutyöryhmät ja UHEX-rekisteri 27
Metsäojitettujen soiden ennallistamisopas valmistumassa 29
Uusia tuloksia sademittausten korjaamisesta 30
Pohjavedenpinnan korkeuksien vaihtelut kahdessa 33

vuosikymmenessä
Typen ja fosforin vaikutusta virtaavien vesien 34

päällyslevästön kasvuun tutkitaan
Akustinen virtaamamittauslaitteisto hankittu 35

hydrologian toimistoon
Onks tietoo? 37
Numeerisen syvyystiedon tuottaminen 39
Sedimentin orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuuden 40

määrittäminen AOX- ja EOX-menetelmällä
JATKUU TAKAKANNELLA



Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos
PL 436
00101 Helsinki
puh. 7314 4184

Vesien- ja ympäristöntutkimu&•
PL 250
00101 Helsinki
puh. 4028 262

puh. 402$ 238

“TIEDONVIRTA’ on vesi- ja ympäristöhallituksen vesien- ja ympäristöntutki
muslaitoksen julkaisema moniste, joka sisältää selosteita ja uutisia tutkimustulok
sista, uusista ja meneillään olevista tutkimusprojekteista sekä muista ajankohtai
sista vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimustoimintaan liittyvistä asioista.

ISSN 0787-4944

2

TIEDONVIRTA

Vastaava toimittaja Pertti Seuna

Toimitussihteeri Terttu Halme

Tekstinkäsittelij ä Pirjo Lehtovaara

Erikoistoimittajat Helena Dahlbo puh. 6951 437
Pertti Heinonen puh. 4028 245
Anneli Joutti puh. 6951 434
Esko Kuusisto puh. 1929 565
Juha Kämäri puh. 402$ 346
Tapio Lindholm puh. 6951 713
Matti Valve puh. 402$ 253

O1

Vesi- ja ympäristöhallituksen monistamo 1994



3

TIEDONVIRRAN TULEVAISUUS HAMARÅN PEITOSSA

Tiedonvirta tulee näinä aikoina toimineeksi tasan 5 vuotta. Se sai alkunsa kan
sainvälisen evaluoinnin suositusten pohjalta. Lehden tarkoituksena on ollut esitellä
tiivistetysti ja selkeästi tuloksia valmistuneista tutkimuksista, alkamassa tai
meneillään olevia tutkimusprojekteja ja muita vesi- ja ympäristöhallinnon
tutkimustoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Kustannusten minimoimiseksi on
lehden ulkoasu pidetty tarkoituksella vaatimattomana; toisaalta näin on voitu
yksittäiset lehdet koota helposti esimerkiksi kansioihin. Tiedonvirran levikki on
tasaisesti kasvanut niin, että se tällä hetkellä ylittää 1300.

Maaliskuun alusta 1995 lukien aloittaa toimintansa Suomen ympäristökeskus eli
SYKE ja samalla vesi- ja ympäristöhallitus lakkaa. Uuden tutkimus- ja kehittä
miskeskuksen toiminta on paraikaa muotoutumassa. Vasta muotoutumassa on
myös julkaisutoiminta ja tällä hetkellä on vielä epäselvää, jatkaako Tiedonvirta
vuoden 1995 puolella jossakin muodossa, mahdollisesti maksullisena. Pyrimme
tiedottamaan tilanteesta heti, kun ratkaisut - toimituksesta riippumattomista syistä
- on tehty. Tässä vaiheessa Tiedonvirran toimitus haluaa esittää parhaat kiitokset
lukijoille ja kirjoittajille miellyttävästä yhteistyöstä sekä toivottaa samalla

Oikein Hyvää Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta

Pertti Seuna Terttu Halme
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SEMINAARLTULKAISUJA LÄfflALUEYHTEISTYÖN MERKEISSÄ

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri, vesi- ja ympäristöhallitus, Joensuun yli
opisto, Suomen Akatemia sekä nykyinen Venäjän Tiedeakatemian Karjalan
Tutkimuslaitos järjestivät Joensuussa kesäkuussa 1991 yhteistyöseminaarin, jonka
teemana oli “Sisävesien happamoituminen, Acidification of inland waters”.
Suomalaisten kollegojen lisäksi seminaariin osallistui 10 tutkijaa Petroskoista
Karjalan Tutkimuslaitoksen Vesiongelmien Osastolta tohtori Filatovin johdolla.

Seminaarissa käsiteltiin mm. happamoitumistilannetta Suomessa ja erityisesti
Lapissa, happamoitumisen vaikutuksia metallien huuhtoutumiseen, veden biologi
aan ja kaloihin, laskeuman laatua Karjalassa, metallien myrkyllisyyttä happamissa
vesissä sekä happamien vesien pohjaeläimistöä. Esitelmät on nyt julkaistu engian
ninidelisinä Vesi- ja ympäristöhallinnnon julkaisuja sarjassa A.

Joensuussa pidetty symposio oli kolmas vesi- ja ympäristöhallinnon sekä Karjalan
Tiedekeskuksen välinen rajan läheisiä alueita käsittelevä yhteistyöseminaari, mutta
ensimmäinen Suomessa järjestetty. Aikaisemmat tapaamiset on pidetty Petroskois
sa. Edellinen seminaari oli toukokuussa 1990, aiheenaan “Primary production of
inland waters”. Tämänkin seminaarin esitelmät on julkaistu Vesi- ja ympäris
töhallinnon julkaisuja sarjassa A.

Lisätiedot: Paula Mononen, PKvy, puh. 973-141 2714

Kirjallisuutta:
Freindling, A. & Heitto, L. (toim.) 1991. Primary production of inland waters. The second Soviet
Karelian - Finnish symposium on water problems held in Petrozavodsk, USSR, 21-25 May 1990.
132 s. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A 72. ISBN 951-47-4292-3, ISSN 0786-
9592.

Mononen, P. & Lozovik, P. (toim.) 1994. Acidification of inland waters. The third Soviet-Karelian
- Finnish symposium on water problems, Joensuu, Finland, 3-7 June 1991. 137 s. Vesi- ja
ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A 188. ISBN 951-47-9628-4, ISSN 0786-9592.
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SADANNAN ALUEARVOISTA

Ensimmäinen kattava tilastojulkaisu sadannan aluearvoista on ilmestynyt’. Sadan
nan aluearvoja on Suomessa laskettu vuodesta 1911 lähtien. Nyt julkaistussa
tilastoanalyysissä esitetään kaikki yli 20 vuotta pitkät aluesadannan havaintosarjat
taulukkoina ja pisteistöinä. Alueawot perustuvat sademittareilla tehtyihin pistemit
tauksiin, joita tekevät sekä Ilmatieteen laitoksen että hydrologian toimiston
havaitsijat. Aluearvojen laskemisessa on käytetty kaikkia saatavilla olevia tietoja,
vuodesta 1981 lähtien noin 600 sadeasemalta. Aikaisempina vuosina asemia on
ollut vähemmän.

Manuaalisesti lasketut aluearvot vuosilta 1911-1981 tallennettiin atk-rekisteriin.
Tämän jälkeen aluearvot on jälkikäteen laskettu tietokoneella, kun aluearvojen
laskentasysteemi saatiin valmiiksi vuonna 1992. Muearvojen laskenta perustuu
hilapisteverkkoon, jossa kullekin hilapisteelle lasketaan sadanta sadeasemien
sadannoista.

Tässä julkaisussa esitetään 188 valuma-alueen kuukausisadantoja, vuosisadantoja
ja niiden kymmenvuotiskeskiarvoja (taulukko 1). Näiden lisäksi esitetään 101
valuma-alueen vuosisadannan toistumisajat. Kun jokaisen havainnon toistumisaika
on laskettu, voitiin havaintoja esittavät pisteet piirtää Gumbelin paperille (kuva 1).
Laskettujen, tiettyä toistumisaikaa vastaavan vuosisadannan arvojen tarkkuuden
arvioimiseksi määritettiin luotettavuusrajat, joiden välissä voidaan olettaa sadanta
arvon sijaitsevan 95 % varmuudella.

c

‘0

u
L
0•

‘0

c
CL

‘0

c
‘0
-D
‘0

Q1

CL

•“ 04811 VUOKSI
SAIVR-It1TRfl —

840- 1911 - 1993
F6I7S km2 C 19.9 1 .. —

780 D ltattu yuail:adanta
— Sovltettu Gumbel]akauma

720 — 95 Iuotttuouora]a .—“ .rJ1
-

660

600.—— ••••• —

—--
540.

480.

•E;c
420.............. •••• ————• —

360.

300.——

____

—

1.01 1.051.1 1.5 2 3 4 5 10 15 20 30 4050 100 200 300

loistumisaika vuosina — Return period in ears

Kuva 1. Aluesadannan toistumisaikapisteistö ja luotettavuusrajat jaksolla 1911-
1993 Saimaa-Irnatra valuma-alueella.
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Taulukko 1. Valuma-alueen Jänisjoki, Ruskeakoski eri vuosien kuukausisadannat,
vuosisadanta ja kymmenvuotiskeskiarvot jaksolla 1967-1993.

ALUESADANTA - mm - AREAL PRECIPITATION

Mue/Area 01802 JÄNISJOKJ,RUSKEAKOSKJ Jakso/Period 1967 — 1993
f= 1570 )2 L= 7.9 %

1 II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII J-XII

1967 27 36 53 35 48 72 53 80 43 138 48 46 679
1968 28 32 67 58 80 53 42 58 66 96 52 31 663
1969 29 27 12 46 22 30 68 90 116 44 75 33 592
1970 29 29 15 77 24 16 98 69 107 82 43 73 662

1971 45 48 49 21 23 51 50 94 42 $2 70 53 628
1972 8 36 28 37 29 35 107 91 64 54 72 49 610
1973 28 38 28 48 54 63 24 69 23 84 49 57 625
1974 40 63 34 11 40 78 179 113 67 84 113 95 917
1975 46 29 46 50 42 44 48 67 84 36 34 72 598
1976 4$ 12 38 27 16 108 86 79 47 13 45 60 579
1977 28 31 35 42 57 40 79 64 91 97 87 22 673
1978 18 12 50 42 3 47 57 122 77 63 75 16 582
1979 37 25 37 18 61 56 57 90 123 60 87 53 704
1980 33 34 17 28 19 9$ 79 58 35 87 87 85 660

1971—80 33 32 36 32 34 62 76 84 71 66 71 56 657

1981 55 32 42 34 27 110 100 127 47 102 65 98 839
1982 29 11 22 50 70 79 48 87 36 29 96 88 645
1983 75 13 57 56 37 79 36 58 8$ 110 79 71 759
1984 93 41 22 17 17 61 91 61 69 117 26 32 647
1985 39 15 32 54 33 69 77 82 74 75 65 82 697
1986 42 8 34 31 69 2$ 71 98 89 41 86 59 656
1987 20 54 26 17 28 101 99 191 74 18 50 68 746
198$ 41 39 40 72 49 57 118 126 90 64 34 60 790
1989 79 49 51 24 28 53 67 $4 62 51 25 39 612
1990 63 74 60 39 18 39 88 48 17 34 63 53 596

1981—90 53 33 38 39 37 67 79 96 64 64 58 65 698

1991 30 29 24 35 66 102 121 97 79 50 86 61 780
1992 72 54 62 77 21 33 65 142 73 56 78 51 784
1993 59 27 43 27 30 77 163 105 55 85 15 94 780

Lisätiedot: Marja Reuna, hyt, puh. 1929 545
Seppo Aitamurto, hyt, puh. 1929 553

Kirjallisuutta:
1 Reuna, M. & Aitamurto, 5. Sadannan aluearvoja ja aluearvojen toistuvuuksia Suomessa vuosina
1911-1993. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja nto 195. 427s. ISBN 951-47-9809-0, ISSN
0786-9592.
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YMPÄRISTÖNÄYTEPANKKIEN KEHITTÄMINEN POHJOISMAISSA

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen ympäristönäytepankkityöryhmä on
laatinut raportin näytepankkien toiminnasta Pohjoismaissa. Raporttiin on koottu
keskeiset kasvi- ja eläinlajit ja niitä koskevat näytteenotto-, preparointi- ja
säilöntämenetelmät, joita sovelletaan Pohjoismaissa ja Grönlannissa. Raportti on
parhaillaan lausuntokierroksella ja se on saannut hyvän vastaanoton. Irtolehtikan
sio -muodossa julkaistavaa raporttia voidaan helposti päivittää sitä mukaan kun
menetelmät kehittyvät ja yhdentyvät.

Ympäristönäytepankeissa säilöttäviä kasvi- ja eläin(kudos)näytteitä voidaan
käyttää monenlaisina vertailunäytteinä ympäristöseurannoissa ja -tutkimuksissa
(kemialliset, histopatologiset ja DNA -tutkimukset). Suomessa, Norjassa, Tans
kassa ja Islannissa näytteiden keruu toteutetaan valtakunnallisten ympäristö(myrk
ky)seurantojen yhteydessä. Ruotsissa näytepankkitoiminta on eriytetty myrk
kyseurannoista.

Suomessa systemaattista eläinkudosten näytteenottoa ja pitkäaikaissäilöntää yllä-
pidetään VYH:n biologian laboratoriossa, jossa pohjaeläin- ja kalanäytteitä
säilötään vuosittain näytepankkiin. Näytepankkia laajennetaan vuonna 1996 kun
terrestrinen myrkkyseuranta käynnistyy ja tuottaa uusia eläin- ja kudosnäytteitä.
Lisäksi kun kansainvälisen CITES -sopimuksen velvoitteet astuvat voimaan
uudessa SYKE:ssa, tarvitaan näytepankkia, jossa säilytettäisiin uhanalaisten lajien
tunnistamiseen tarvittavaa kudosnäytemateriaalia mm. DNA- ja proteiinilähteinä
erinnäisiä “sormenjälkiselvityksiä” varten.

Näytepankkitoiminta niin Suomessa kuin Pohjoismaissa kehittyy suurin harppauk
sin. Toiminnan eriyttäminen omaksi kokonaisuudeksi on perusteltua
jo nykymuodossa.

Lisätietoja: Juha-Pekka Hirvi, isy, puh. 6951 719
Markku Korhonen, vet, puh. 4028 315

Kirjallisuutta:
Nordiska Ministerrådets sekreteriat 1977. Nordisk mijöprovsbank -ett hjälpmedel för miljö
övervakning och forskning. NU B 1977:6. ISBN 91-7052-291-X. 81 s.

Nordic Council of Ministers 1993. Coordination of Environmental Specimen Banking in the
Nordic Countries. Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:609. ISBN 92 9120 345 9.

Nordic Council of Ministers 1995. Environmental Specimen Banking. Manual for methods in use
in Environmental Specimen Banking in the Nordic Countries. Version for consideration
1994-08-20. (lausunnolla Pohjoismaissa).
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HYDROLOGIAAN UflTYVISTÄ ILMASTONMUUTOSTUTKIMUKSISTA
MAAILMAN ILMATIETEEN JÄRJESTÖSSÄ (WMO)

Maailman ilmatieteen järjestön hydrologian työryhmä aloitti Euroopan alueen
ilmastonmuutosselvitykset vuonna 1986. Työn ensivaiheesta valmistui raportti
vuonna 1990 WMO:n yleiskokoukselle (WMO/TD-No 463).

Työ käsitteli ilmaston vaihteluun ja muutokseen liittyviä malleja ja tutkimuksia,
joita tarvitaan arvioitaessa mahdollisen ilmastonmuutoksen vaikutuksia Euroopan
vesivaroihin. Työhön liittyi tietoa vanhoista rekistereistä, pitkistä havaintosarjoista
sekä käynnissä olevista tutkimuksista.

Yleiskokous tuki aiheen käsittelyn jatkamista. Työhön liittyvänä on juuri valmis
tunut jatkoraportti, jossa käsitellään tähän asti saatuja tuloksia, pitkien havain
tosarjojen analysointia, todettuja vaikutuksia ja vesistöalueiden mahdollista
käyttäytymistä. Lisäksi on luetteloitu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ajan tasalle eli
vuodet 1990-1994.

0550 2300 2650
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‘tOI

51.3

“.3

“.4

0.5

20.5

0.5

1700 2750 2500 1350 1900 0350 2000

Esimerkkikuvassa on esitetty j äänlähtöajankohdan muutos Daugavajoelta Latviasta
vuodesta 1550 ja Tornionjoelta vuodesta 1693 lähtien.
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Lisätiedot: Risto Lemmelä ja Esko Kuusisto, hyt, puh. 19291

Kirjallisuutta:

Lemmelä, R., Liebscher, H. & Nobilis, F. 1992. Studies and modeis for evaluating the impact of
climate variability and change on water resources within WMO regional association VI. WMO/
TD-No. 463, 58p.

Kuusisto, E., Lemmelä, R., Liebscher, H. & Nobilis, F. 1994. Ctimate and water in Europe; some
recent issues. Technical report of rapporteurs, 36 p.

FERINNEMAISEMAPROJEKTI ETENEE

Perinnemaisemaprojektin kolmas vuosi vesi— ja ympäristöhallituksessa on täyt—
tymässä (ks. Tiedonvirta 3/1992, 1/1993, 4/1993). Projektin päärahoittajana on
edelleen ympäristöministeriö, mutta etenkin Pohjois—Kaijalan ja Kainuun vesi—
ja ympäristöpiirit ovat ottaneet vastuun alueensa inventoinneista ja niiden rahoi
tuksesta. Inventointeihin ovat osallistuneet myös muut vesi— ja ympäristöpiirit,
lääninhallitukset, maakuntien liitot ja metsähallitus. Projekti onkin vuoden 1994
aikana organisoitunut alueellisesti yhteistyöryhmiksi, joissa mainittujen tahojen
lisäksi ovat edustettuina myös mm. metsä— ja maatalouden neuvontaorganisaati—
ot. Tavoitteena on, että alueelliset ympäristökeskukset vastaisivat alueensa in—
ventoinneista ja hoitokokeiluista.

Perinnemaisemaprojektin tulokset julkaistaan alueittain. Lopuksi laaditaan yh—
teenvetoraportti, joka sisältää koko maan arvokkaimmat alueet ja niiden arvotus—
perusteet. Kolmen maastokauden jälkeen inventointityö on suurin piirtein puoli
välissä (kuva 1). Valmiiksi on saatu Satakunta, Oulun Pohjanmaa ja Siika—,
Kala— ja Pyhäjokilaakso, joiden alueelliset raportit ovat valmisteilla. Muilla
alueilla inventoinnit ovat edistyneet vaihtelevasti ja ovat osin vasta alussa. Tois
taiseksi koko maassa on inventoitu yli 2 000 aluetta, joiden yhteispinta—ala on
lähes 10 000 ha. Perinnebiotooppien inventoinneissa on koottu erityisesti maan—
käyttöön ja kasvillisuuteen liittyviä tietoja. Kasvillisuuden on todettu parhaiten
ilmentävän alueen maankäyttöä ja sen historiaa.

Alustavien tulosten perusteella perinnebiotooppien tila vaikuttaa hälyttävältä.
Entisajan kukkaniityt ovat lähes tyystin kadonneet. Pääosa perinnebiotoopeista
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PERINNEMAISEMAPROJEKTI

Inventointitilanne
1994

hyvä
kohtalainen
alussa
ei inventoituja kohteita
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on käytön loputtua kasvamassa umpeen, ja vähäiset säilyneet luonnonlaitumet
ovat useimmiten vain pieniä kivisiä laikkuja kylvönurmien keskellä. Niiden
kohtalona on rehevöityä vähitellen keinolannoitteiden ja lisärehun käytön sekä
muuttuneen laidunkierron vuoksi. Perinteisessä laidunkäytössä tilanne oli nykyi
seen verrattuna päinvastainen: niityiltä poistui jatkuvasti ravinteita karjan muka
na. Tällaisessa käytössä olevia alueita on löytynyt varsin vähän.

Vuosittain niitettyjä niittyjä on jäljellä vain muutamia kymmeniä hehtaareja ja
suhteellisen hyvin hoidettuja laidunniittyjäkin vain 1 000—2 000 hehtaaria. Niityt
ovat yleensä hyvin pieniä, harvoin yli hehtaarin kokoisia. Poikkeuksena ovat
ranta— ja tulvaniityt, jotka voivat olla jopa kymmenien hehtaarien laajuisia.
Puustoiset perinnebiotoopit ovat usein laajoja, mutta enimmäkseen normaaleja
talousmetsiä, joissa laidunkäyttö on toissijaista.

Projektin voimavarat on käytetty pääasiassa inventointeihin. Hoitokokeilut sekä
hoitovaikutusten seurannan kehittäminen ovat vasta alussa. Ympäristöministeriön
rahoituksella on maanomistajien hakemuksesta tuettu hoitoa lähes 30 alueella.
Lisäksi Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri on työllistämisvaroin toteuttanut
hoitohankkeita n. 30 alueella. Useita inventoituja kohteita on otettu myös Suo
men luonnonsuojeluliiton ketoprojektin hoitokohteiksi. Hoitotoimet ovat useim
miten olleet melko yksinkertaisia: alueiden raivausta, laidunaitojen tekoa, niittoa
ja laiduntamista. Tarkempaa kasvillisuuden muutosten seurantaa varten koealoja
on perustettu kymmenelle alueelle. Tärkeimpiä hoitokokeilualueita ovat Limin—
ganlahti ja Someron Rekijokivarsi.

Perinnemaisemaprojekti tuottaa maatalousympäristön biodiversiteetin suojelun
kannalta keskeistä tietoa. Tuloksia voidaan soveltaa mm. EU:n maatalouden
ympäristötukiohjelman toimeenpanossa ja kriteerien määrittelyssä, perinnebio—
tooppien hoito—ohjeiden suunnittelussa sekä hoidon vaikutusten seurantajärjes—
telmän kehittämisessä. Edelleen tuloksia käytetään kestävän maatalouden mdi—
kaattorien ja mittarien määrittelemisessä sekä maatalouspolitiikan uusien ohjaus—
keinojen kehittämisessä.

Tarve perinnebiotooppien hoidon kiireelliseen järjestämiseen on aiemmin ar—
vioitua suurempi. Harvojen hyvin säilyneiden perinnebiotooppien hoito on jär
jestettävä pikaisesti. Lisäksi on laajamittaisesti käynnistettävä umpeenkasvanei—
den, mutta vielä kohtalaisen monimuotoisten, entistämiskelpoisten alueiden
hoito. Perinnebiotooppien hoidon järjestäminen edellyttää paitsi riittävää rahoi
tusta, myös hoitoa vaikeuttavan lainsäädännön muuttamista. Jotta maamme pe—
rinnebiotoopit, niiden eliöstön monimuotoisuus ja uhanalaiset lajit saataisiin
välttävästi säilytettyä, hoidon piiriin pitäisi projektin arvion mukaan saada vä
hintään 60 000 ha perinnebiotooppeja. Tästä olisi avoimia niittyjä n. 25 000 ha.

Monilla arvokkailla perinnebiotoopeilla laidunnus tulee lähiaikoina loppumaan
viljelijöiden ikääntyessä tai koska pientiloilla ei ole mahdollisuuksia mm. vesi—
ensuojelumääräysten edellyttämiin uusiin investointeihin. Arvokkailla perinne—
maisema—alueilla tukea tulisi tällöin ohjata kaijatalouden jatkumisen turvaami
seen, kuten tarvittavien rakenteiden (esim. lantalat) uusimiseen, vuokralaidunjär—
jestelyihin jne.
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PERINNEBIOTOOPPIEN HOIDON KUSTANNUKSET
MAASEUTUELINKEINOPIIREITTÄN

(alat ja kustannukset on arvioitu perinnemaisemaprojektin alustavien tulosten
perusteella)

1 = kustannukset! hehtaari
2 = arvokkaat perinnebiotoopit! ha
3 = arvokkaiden perinnebiotooppien hoidon kustannukset
4 = tavoite hoidon piiriin seuraavalla lO—vuotiskaudella tulevista perinnebiotoo—
peista! ha
5 = kokonaistavoitteen mukaiset kustannukset

1 2 3 4 5
mWha ha milj.mk ha milj.mk

TURKU 2700 2500 6.75 7500 18.75
UUSIMAA 2700 2000 5.4 6000 16.2
KYMI 2300 1200 2.76 3600 8.2$
SATAKUNTA 2300 1500 3.45 4000 9.2
HÄME 2500 2000 5 6000 15.0
PIRKANMAA 2500 1500 3.75 4500 11.25
KESKI—SUOMI 2000 700 1.4 1500 3.0
MIKKELI 2000 1500 3 3000 6.0
KUOPIO 2000 1500 3 3000 6.0
POHJOIS—KARJALA 2300 1500 3.45 4500 10.35
ETELÄ—POHJANMAA 2000 1500 3 3000 6.0
KESKI—POHJANMAA 2000 900 1.8 1500 3.0
VAASA 2000 1200 2.4 2400 4.8
KAINUU 2000 1000 2 2000 4.0
OULU 2000 2200 4.4 4000 8.0
LAPPI 2000 2500 5 3500 7.0

YHTEENSÄ 25200 56.56 60000 136.83

Lisätiedot: Aulikki Alanen, isy p. 90—6951 703
Juha Pykälä, Isy p. 90—6951 735
Hannu Luotonen, PKvy p. 973—1412 704
Maarit Vainio, Ouvy p. 981—3158 303

Kirjallisuutta:

Pykälä, J., Alanen, A., Vainio, M. & Leivo, A. 1994: Perinnemaisemien inventointiohjeet. —

Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarja 559:1—106.

zZ7
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TULOSTEN ARVIOINTI LABORATORIOIDEN VÄLISESSÄ VERTM
LUKOKEESSA

Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuslaboratorio järjestää laboratorioiden välisiä
vertailukokeita vesi- ja ympäristöpiirien laboratorioille, julkisen valvonnan
alaisille vesitutkimuslaitoksille sekä jätevesiään itse tarkkaileville teollisuuslaitos
ten ja vesi- ja viernärilaitosten laboratorioille. Vertailukokeita järjestetään
yhteensä noin 150 laboratorioille. Vertailukokeisiin osallistuminen on ollut
maksullista vuodesta 1994 lähtien.

Vuonna 1994 tulosten arvioinnissa on otettu käyttöön menettely, jossa tulosten
hyväksyttävyyden arviointi perustuu Z-arvoihin (Z-score). Tuloksissa poistetaan
ensin Grubbsin hylkäämistestiä käyttäen niiden laboratorioiden tulokset, jotka
poikkeavat merkitsevästi keskiarvosta (95 % todennäköisyys).

Tämän jälkeen kullekin laboratoriolle lasketaan Z-arvo, Z = (x1-X)/s, missä X on
laboratorioiden keskiarvo, x1 = yksittäisen laboratorion tulos ja s on laboratorioi
den tulosten keskihajonta. Keskihajonnan sijasta voidaan käyttää myös tavoitear
voa tuloksille sallittavalle keskihajonnalle (prosenttina keskiarvosta). Laboratorion
tuloksia voidaan pitää

- hyväksyttävinä, kun Z <2
- arveluttavina, 2 < Z <3
- hylättävinä, kun Z > 3

Määritys- ja näytekohtaisesti Z-awot voidaan esittää myös graafisesti kuten
kuvassa 1.

Edellä mainittua tulosten arvioimismenettelyä on käytetty vertailukokeiden 2/1993
ja 1/1994 tulosten käsittelyssä. Taulukoissa 1 ja 2 esitetään yhteenveto laborato
noiden menestymisestä vertailukokeissa 2/1993 ja 1/1994. Taulukoissa on
ryhmitelty laboratorioiden saamat tulokset seuraavasti:

a = tulos on hyväksytty
Z = tulos on arveluttava tai hylätty Z-arvon perusteella ( Z 1>2)
G = tulos on hylättävä Grubbsin testin perusteella.
Grubbsin testillä hylätyissä tuloksissa virhe on suurempi Z-arvon perusteella
arveluttaviksi tai hylättäviksi todettavissa tuloksissa.

Vertailukokeeseen 2/1993 (marraskuu 1993, taulukko 1) osallistui vesi- ja
ympäristöpiirien laboratoriot (13), julkisen valvonnan alaiset vesitutkimuslaitokset
(24) ja muita tutkimuslaitoksia (3). Arveluttavien tai hylättyjen tulosten Z >2
osuus oli seuraava:

1 % vesi- ja ympäristöpiirien laboratoriot (1 - 13)
14 % julkisen valvonnan alaiset vesitutkimuslaitokset (18 - 41)
10 % muut tutkimuslaitokset (15, 16, 42)
10 % koko aineisto
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Vertailukokeeseen 1/1994 (helmikuu 1994, taulukko 2) osallistui vesi- ja ympä
ristöpiirien laboratorioita (6), julkisen valvonnan alaisia vesitutkimuslaitoksia (17),
teollisuuslaitosten laboratorioita (24), vesi - ja viemärilaitosten jätevesiä ana
lysoivia laboratorioita (9) ja muita tutkimuslaitoksia (7). Arveluttavien ja hylättä
vien tulosten ( Z 1>2) osuus oli tällöin seuraava:

6 ¾ vesi- ja ympäristöpiirien laboratoriot (1 - 6)
10 % julkisen valvonnan alaiset vesitutkimuslaitokset (7 - 23)
11 % teollisuuslaitosten laboratoriot (24 - 47)
26 % vesi- ja viemärilaitosten jätevesiä analysoivat laboratoriot (48 - 56)
10 ¾ muut tutkimuslaitokset (57 - 63)
12 % koko aineisto.

Vertailukokeessa 2/1993 vesi- ja ympäristöpiirien laboratorioilla arveluttavien ja
hylättävien tulosten osuus oli huomattavasti pienempi (1 %) kuin vastaava osuus
julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten laboratorioiden tuloksissa (14
%). Myös vertailukokeessa 1/1994 arveluttavien ja hylättävien tulosten osuus oli
pienin vesi- ja ympäristöpiirien laboratorioiden tuloksissa (6 %), vaikka suuri osa
laboratorioista on tehnyt metallimäärityksiä vasta muutaman vuoden. Arveluttavi
en ja hylättävien tulosten osuus oli suurin (26 %) vesi- ja viemärilaitosten
jätevesiä analysoivien laboratorioiden tuloksissa. Näistä laboratorioista suurin osa
osallistui ensimmäisen kerran metallimääritysten vertailuun.

Molemmissa vertailussa laboratoriot käyttivät pääosin samoja tai samantyyppisiä
analyysimenetelmiä. Erot eri laboratorioryhmien menestymisessä johtunevat
pääasiassa mahdollisista virheistä menetelmien kalibroinnissa sekä mahdollisista
puutteista laboratorion itsensä suorittamassa sisäisessä laadunohjauksessa. Myös
kansainvälisissä vertailukokeissa on sisäisellä laadunohjauksella todettu olevan
suuri merkitys laboratorioiden menestymiseen vertailukokeissa.

Lisätietoja: Irma Mäkinen, lab, puh. 6951 474
Timo Vänni, lab, puh. 6951 522

Kirjallisuutta:
Analytical Methods Committee, Royal Society of Chemistoy (UK). Proficience Testing of
Analytical Laboratories: Organization and Statistical Assessment. Malyst, 1992, vol. 117, 97 -

104.

Mäkinen, 1., 1994. Laboratorioiden välinen vertailukoe 2/1993. Vesi- ja ympäristöhallituksen
monistesarja Nro 578, vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki.

Mäkinen, 1., 1994. Laboratorioiden välinen vertailukoe 1/1994. Vesi- ja ympäristöhallituksen
monistesarja Nro 582, vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki.



18

) .ofl.0 0(0Ø(4(04 004010404040 10(0(0(010040 ‘(0
40(0(0 •000o.oo 040(01040(040(0400(040400404040(0

14 .0(010(4(0401040(040(040(0(0(040(0
100(040 0ØopQ(,0.0 10(((0(0ø40(0(3 0

0100430000113444O40 4(4(4(040434(1401040401040404010

(31001010400401 (1r—(04040.toj

o m NN(rn on .0100
;(flb00(00b0N0 0CJN0I(3(0.043434310040r3 I t0(J: f&O0 olr4NrJt5’on13ooco 0000(00101(00340(13(13(0

00(0(0 .010 (0(0040 10400
Ui ‘j.ooo?jo 040 0(0010 0(0 ‘0(0010 .040

z 10(0 1040010 O0(0 .010o — 00 40 00 40
0’d0t3 00 010100 0’( 100343(0 .010

4 0l00 0l(lllMlflblllNt-JN0fl(040fl40400c0100- .01r.ooowgoo 000040(0 mmoo.02
o :!2->i
o

0 0
10 t”( 01000

o !j.0onooo 00000(0 10(000(0(0
V;i3oo*oos 000000 (00000(0

0000 0000

;;2;j :: ;:
z t3Jt——— 00 0101C 010

z T3oooaoo

g 0 000 qoo N010 0 .0

0 ocN0oo O040.0m0t4 0.00000(13(0 100

400 00

Ci 0
Ci >..
o <

2 ‘‘.t
5 -.

D foobooooboonaooobbomooooooto.0o
t$14b0bbbbbb0010bf0bb0bbbb040b0bb0100

‘0000bl00-(o4000
070r0000000400>

0 0 (0 0 0 0 0 0 S (0 0 0 0 0 0 0C (0 o1 0 0 0 0 0 (0 0 (0 0 (0
0 0 0 0 0 0 .00 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0j0 (0 040 •i’4s 0 0

tt0t ofl 000 0 00 0 000000 10 10 0 00$ 4ooo 4000000 0000000 0o(4o 05(5000‘0 %l..,•• -
:-‘

>0 .56.Na.oo 00000000 (0000000(0 0(0440
0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 030 (0 10 0 (0 10 0 0
000000 oN 0.0(04444000(0 00 000100 10010

2?o..oo ollolilonbo 00000000 40000
I1’’ooobo$3o0.ooØaoo0ooobobooØoo6o.o(0

0 0 0 0 0 0 0 0 40 (0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 (0 40 0 0 0 0 0 4 0 0 (0
00000 09 0100(040000.0.0(00.000100+400030

CI 000000000(00.0113000(4(00 0t4434303043rq03003
04 •fl.0b0b00000100000000oooJrnrnp343mmo.04% - .-.

t—’; - - - -

-4•O 0 00 010 00 (40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0 0 0 (0 100

000bo0ooo0onooøo0.gs! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 (0 10oooooo 00000000
00?R0l00 010ci oooooFiFSooo l40lboollombobbbnoom

tEE 41000000000000000040000000000b0400o flE

a 0%r9Ci.%t. OPO00. , 7%

-o NO
(,



• •:6 . iVia o!c 011-0(1(4444444-
• 46#6(1(4044114(%411440644116110044400 olO 606
• 4 44 (1 (1 44 (4 14 44 (1 44 11 0 4 0 6 (4 6 6 6 6 0 6 0 11 6 6 6 6 • 44 6 (1 (1
00(16 (1111161111 0 (111(166 660(44606 01111 66 (0 (1 6 6
04 6 (16 6 0 4 6 0011 0 0 (0 66 (1 6 6 11 0

(46 6(16666046066(0fl0Ø0fl6640(40
111144 6 44 011(16116 011(1 6 6 0 11 P4 64 4460 64411640 011 0
4640 6N06600fl N6.N46 0066 0(4445
644446444166611 0f5:44 666460660664

0666646fl044N066444006(1tZ6 6ga06I#6664

44644446466 4444444S4 E(j.Ics(o (064411

6O.40 11(1 444464444446444 44 44 444(4(1 ØN 64 44 44 6 0 ts (5 44 44 11

41164444604444666114464466600066N666644444444

166N6446N1144606666666666.606646S4N44N44

44 6 NN6
644444(444(444(44401411(4(4(164444466(06

66 66 60 66 6660

66644664446660640046646116066
0666 OM11WlldldSff44 646640060(4
•664666606006611044011(5400044
666660 066ao63 6446600

4404461’J60(0000644C30.N’06.I,3(0666(00

6 (4 6 44 44N 6 6 •Wa 6644444 644 44 6644 641111

19

6444466(4(444 nGrOnrs44N.644ØØ6
6446(14444444444444444444444(1444444464444

• 44 1 44 44 44 44 (4 1 4444 44 1 ( 44 11 4 1 4 4 6 44 (0 44 (0 (4
644(144444444444661164(44 4466(1446644 (44 N6 4 444

(1 P4 44 (4 44 44 44 6 (5 74 6 4 (0 44 P4 td 6 6 6 44
411 4044 (4 44(4 Nt4 44N

(166(4666 44N•.67a4446N6NN41,1166 4444

:6 (ON 1111 r<i (414.011 ts 6( 664(01144446044(1

.611 (1117444 66 46 11 44(1 4064(1

061164604446644004011

4F10N 6 44$J 6(1660(1
446*4 44(4

6 0 60

—4—

0 0

44 oi. (0

0 6 0

- 004 4 44

4466666(04

61164446

P4
46 46 oaE.46

6(4 446 66(44

66 00(1

6

116446406444

646464

P4

14 66 6

046666

0644

6 P4PL
44646664664464466444444

6604 6006

646(4

0)
0)

1-
ci)
ui
1—

0
0

0•

0
0
>-
0
1-

0

ui
1—z
z
0
0
ui
0
0
D
ci)

0
>-

0

66

:9.4i 4 0 6 4

640040

44(46

00 4444

66 644

-644 66

6004 446

•06660

•6 64

116(40

66

44464

6

0

61104

6646

6 (66

4EN oN
0600

(1006

(446604

(06

600;,4 40

6406446

00 60

44

646611646 666(464(40

64

(14644444 •406066i 0

(6

66444

(6

6

66660

6600

4606

0640

06 004466

44 6 6 6

1 6 6%; 6 6

4

CN

-4

-4

ci)
(12
cl)
cl)

0

cl)
>

cl)

(1)
cl)

cl.)

cl)

0

0

0
ct:

0

0
P4

Ii

m —

o .o
o .0

.0

.0 0
o

4E

o 0)60
acraa
HIKI



20

POHJOISMAINEN SEMINAARI MRKKONUMMELLA:
Spatial and temporal variability and intcrdependencies among hydrological
processes”, 14.-16.9.1994

Vesi- ja ympäristöhallituksen, Teknillisen korkeakoulun ja Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen järjestämässä pohjoismaisessa seminaarissa pohdittiin
hydrologisten prosessien ajallista ja alueellista vaihtelua sekä matemaattista
mallintamista. Seminaariin osallistui yhteensä 35 tutkijaa Norjasta, Ruotsista,
Suomesta, Virosta ja Liettuasta. Seminaari oli osa pohjoismaista hydrologista
ohjelmaa vuosille 1993-1994. NorFa ja Suomen Akatemian IHP-toimikunta
myönsivät apurahan kokousjärjestelyjä varten.

Hydrologisessa tutkimuksessa on viime aikoina painotettu ilmiöiden ajallisen ja
alueellisen vaihtelun selvittämistä eri mittakaavoissa. Tällöin tarvitaan yleensä
laajoja havaintoaineistoja ja erilaisten laskentamenetelmien käyttöä.
Matemaattisten mallien käyttö on ollut erittäin yleistä hydrologisten ilmiöiden
kuvauksessa sovelluskohteiden vaihdellessa yksittäisestä koealueesta laajoihin
vesistöalueisiin. Mallinnustulosten luotettavuutta arvioitaessa nousevat esille
mallien parametrien estimointiin ja rakenteen identifiointiin liittyvät kysymykset.
Seminaarin tavoitteena oli kartoittaa tämän aihepiirin tutkimusta pohjoismaissa ja
Baltian maissa.

Seminaariesitelmät (yhteensä 21 kpl) käsittelivät mm. mallien soveltamista
vesistöalueilla, mallien parametrien estimointia ja rakenteen identifiointia sekä
alueellisesti vaihtelevan aineiston analysointia. Esitelmien aiheina oli myös
karttatietojärjestelmän, fraktaalianalyysin ja tilastollisten menetelmien sovelluksia.
Seminaarin avasi prof. Juhani Kettunen (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos),
minkä jälkeen FT Risto Lemmelä (Vesi- ja ympäristöhallitus) piti katsauksen
pohjoismaisen ja kansainvälisen hydrologisen ohjelman historiasta ja
toimintamuodoista. Kutsuttuna luennoitsijana oli vs. prof. Tuomo Karvonen
Teknillisestä korkeakoulusta. Luento käsitteli mallintamisen kehitystä,
mahdollisuuksia ja menetelmiä erityisesti hajakuormituksen arvioinnissa.
Seminaarin lopuksi Juhani Kettunen ja Hannu Sirviö (Teknillinen korkeakoulu)
esittivät yhteenvedon kokousesitelmistä. Lisäksi keskusteltiin yhteistyön tarpeesta
ja muodoista seminaarissa esille tulleiden aihepiirien osalta. Kokouksen
yhteydessä perustettiin työryhmä, joka teki j atkoesityksen pohjoismaiseen
hydrologiseen ohjelmaan vuosille 1995-1996. Kokousohjelmaan liittyi myös
ekskursio Siuntioon, jossa tutkija Yrjö Kivinen esitteli vesi- ja
ympäristöhallituksen mittausaseman toimintaa. Esitelmät julkaistaan vuoden 1994
lopussa NHP-sarjassa (Kettunen et al 1994).

Lisätiedot: Kirsti Granlund, ttt, puh. 402$ 251

Kirjallisuutta:

Kettunen, J., Granlund, K., Paasonen-Kivekäs, M., Sirviö, H. 1994. Spatial and temporal
variability and interdependencies among hydrological processes. Proceedings of a Nordic Seminar,
14.-16.9.1994, Kirkkonummi, Finland. NHP-report series 36. Espoo.
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KOKONMSTYPEN MÄÄRITTÄMINEN JÄTEVESISTÄ DR. LANGEN
KYVETTITESTILL&

VYH:n tutkimuslaboratoriossa on testattu kokonaistypen määritystä jätevesistä
Spektromess Oy:n Dr. Langen kyvettitestillä käyttäen Cadas 50 spektrofotoinetriä.
Periaatteena testissä on, että epäorgaaniset ja orgaaniset typpiyhdisteet hapettuvat
peroksodisuifaattihajotuksessa nitraatiksi. Nitraatti-ionit reagoivat rikki- ja
fosforihappoliuoksessa 2,6-dimetyylifenolin kanssa muodostaen nitrofenolia.
Näyte käsitellään seuraavasti: Laimennettu näyte kuumennetaan hajotusreagenssin
(A) kanssa kuivahauteessa (100 °C) 1 tunnin ajan. Jäähtyneeseen liuokseen
lisätään mikrokapseli reagenssia B. Esikäsiteltyä näytettä ja reagenssia C lisätään
kyvettiin, jossa on rikkihappo-fosforihapposeosta ja mitataan spektrofotometrillä,
joka antaa suoraan tulokseksi mg/l typpeä.

Tutkimuslaboratoriossa määritettiin 26 eri jätevesinäytettä Dr. Langen kyvettites
tillä. Samat näytteet määritettiin automaattisella analysaattorilla tai manuaalisella
SFS 5505 menetelmällä joko tutkimuslaboratoriossa, Keskuslaboratorio Oy:ssa,
Helsingin vesi- ja ympäristöpiirissä tai Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen
ympäristölaboratoriossa.

Tuloksista ilmeni, että Dr. Lange antaa automaattisiln menetelmiin verrattuna
hieman suurempia tuloksia, kun taas jätevesimenetelmään (SFS 5505) verrattuna
tuloksissa ei esiinny systemaattista eroa.

Tutkimuslaboratoriossa tehtiin lisäksi menetelmävertailua neljälle eri näytteelle.
Tulokset on koottu taulukkoon 1.

Taulukko 1. Tulokset määritettäessä kokonaistyppeä sekä Dr. Langen kyvetti
testillä että FIA-analysaattorilla (10 rinnakkaismääritystä).

x Lange s Lange s% Lange x VYH s VVH s% VYK
mg/I mgJI mgfl mg/I

Glysiiniliuos 50 mg/l N 49,91 0,933 1,9 52,17 1,103 2,1

Glysiinhliuos 10 mg/l N 9,8$ 0,118 1,2 10,26 0,11$ 1,2

Metsäteoli. jätevesi 7,02 0,116 1,7 6,83 0,084 1,2

Asumajätevesi 49,13 1,526 3,1 48,89 0,040 1,7

x = keskiarvo, s keskihajonta, 8% = suhteellinen keskihajonta

Kyvettitestin etuina voidaan mainita pienet näyte- ja reagenssimäärät sekä valmiit
reagenssit. Jätteiden hävittäminen on helppoa, sillä käytetyt kyvettiputket voidaan
palauttaa laitteen myyjälle. Kyvettitesti on tavallista määritystä nopeampi, koska
sille ei tarvitse tehdä kalibrointikäyrää, eikä sitä varten tarvitse valmistaa reagens
seja. Cadas 50 spektrofotometri ei vie kovinkaan paljon tilaa ja sitä voidaan
käyttää myös moniin muihin määrityksiin kuten COD, S04, NH4, KOK-P, CN
jne. Kokonaistyppeä määritettäessä kyvettitestillä on myös erittäin laajat mittaus
alueet (1-25 mg/l ja 25-125 mg/1).
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Toisaalta haittapuoena voidaan myös pitää pieniä näytemääriä (0,2 ml ja 1 ml),
sillä tämän vuoksi homogeenisen näytteen saaminen voi olla vaikeaa.

Lisätiedot: Riitta Saares, Maija Eurn, lab, puh. 69511

Kirjallisuutta:

F. Koroleff: Int. Counc. Explor. Sea (ICES) Pap. C. M 1969.

SFS 5505 Jäteveden epäorgaanisen ja orgaanisen typen määritys. Modifioitu kjeldahlmenetelmä.
Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. 1988. 4s.

/27 0
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TULOSSA

CITES -SOPIMUS TYÖLLISTÄÄ MYÖS SYKE:ta

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) uusia viranomaistehtäviä tulevat olemaan
kansainvälisen CITES -sopimuksen velvoitteet. (CITES = Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild fauna and fiora). SYKE tulee
antamaan tarvittavaa viranomais- ja asiantuntija-apua tulliviranomaisille uhan
alaisten eläinten ja kasvien kauppaa- ja kuljetusta koskevissa asioissa.

Uhanalaisten lajien tunnistamiseksi tarvitaan tieto- ja laboratoriopalveluja.
Toiminta edellyttää mm. laajan lajien tunnistamisrekisterin ja riittävän hyvän
näytepankkitoiminnan sekä näiden ylläpidon. Pankissa säilytettäisiin uhanalaisten
lajien tunnistamiseen tarvittavaa näytemateriaalia, jota käytettäisiin DNA- ja
valkuaisaine lähteinä. Alustavia suunnitelmia “DNA -sormenjälkitekniikan”
laboratorion perustamisesta on tehty.

Jos vastaavasta viranomais- ja laboratoriotoiminnasta otetaan esimerkki USA:sta,
niin saman katon alta tulisi löytyä asiantuntemusta, jota Suomessa harjoitetaan
rikoslaboratoriossa, rikospoliisityössä, biokemianlaitoksilla, biologian labora
torioissa, keskusmuseoissa ja tietotoimistoissa. Asiantuntemuksen järjestäminen
on haastava ja vaatii resurssien osoittamista niin viranomaistyöhön kuin laborato
riovalmiuksien ja tietopalvelujen parantamiseen. Kun Suomen raja Venäjälle on
yhtä kuin EU:n raja, tulee meillä olla tarvittavat valmiudet noudattaa CITES -

sopimuksen tuomia haasteita.

Ympäristöministeriö esittää SYKE:lle, että CITES:n viranomaistehtäviä hoitamaan
tulee varata 2 htv sisäisin siirroin. Luonnonsuojeluntutkimusyksikön (lsy) tehtävä
nä on viranomaistyön lisäksi asiantuntija- ja laboratoriopalvelujen kehittäminen
siten, että ne palvelevat myös CITES -työtä. Tähän tulisi myös järjestää tarvitta
vat resurssit.

Lisätietoja: Rauno Väisänen, lsy, puh. 6951 705
Juha-Pekka Hirvi, lsy, puh. 6951 719
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KUTI-SYYM UUNISSA

Suomen peltojen kuivatustilatutkimuksen loppuraportti on painossa. Julkaisu
ilmestyy vesi- ja ympäristöhallinnon A-sarjassa (nro 198) nimellä Xuivatustila,
viljelykäytäntö ja vesistökuormitukseen vaikuttavat ominaisuudet Suomen pelloil
la?. Tutkimus oli osa MAVEROa, mutta laajuutensa vuoksi valmistuu nyt MAVE
ROn päättymisen jälkeen erillisenä tutkimuksena. Tutkimus käsittelee kuivatuksen
lisäksi viljelykäytäntöä, peltojen viljavuutta ja vesistökuormitukseen vaikuttavia
peltojen ominaisuuksia. Kuivatustilaa arvioitiin peruskuivatuksen ja valtaojituksen
perusteella. Myös paikalliskuivatuksen toimivuus tutkittiin. Peltojen vesistökuor
mitukseen vaikuttavista ominaisuuksista keskeisimpiä olivat mm. peltojen fosfori
tila, kaltevuus ja kaltevuusprofiili, maalaji, sijainti suhteessa lähimpään vesistöön
jne.

Tutkimuksen mukaan peruskuivatus ei ole kaikilta osin vielä kunnossa ja toisaalta
peuskuivatuksen kunnossapito edellyttää valtaojien säännöllistä perkausta. Pää
asiallinen syy peruskuivatuksen riittämättömyyteen oli matala valtaoja. Paikallis
kuivatuksessa myös esiintyi runsaasti kuivatushäiriöitä. Peltojen muokkausker
roksessa fosforin määrä oli neljäsosalla pelloista noussut yli tavoitetason. Tämä on
seurausta fosforin pitkäaikaisesta ylilannoituksesta. Tämä näkyi ao. pelloilla
j ankkokerroksen fosforipitoisuuden huolestuttavana kohoamisena.

Tutkimus on kokonaisuudessaan laaja inventointitutkimus. Raportti on luonteeltaan
käsikirja, johon on koottu keskeisimmät peltojen ominaisuudet.

Lisätiedot: Markku Puustinen, hyt, puh. 7314 4197
Pertti Seuna, hyt, puh. 7314 4184



25

HAPPAMOITUMINEN ARKTISILLA ALUEILLA

Arktisten alueiden happamoitumistilanteen arviointi on annettu Suomen vastuulle
arktisen ympäristön tilan seuranta- ja arviointiohjelmassa (Arctic Monitoring and
Assessment Programme AMAP); vastuuhenkilönä on Juha Kämäri. Ensimmäisen
AMAP-arviointiraportin on määrä valmistua vuonna 1996. Raportin lyhennelmä
luovutetaan ministereille arktista ympäristöä koskevan päätöksenteon pohjaksi.
Arvioinnin tärkeimmät osa-alueet ovat raskasmetallit, orgaaniset yhdisteet, hap
pamoituminen, radioaktiivisuus, saasteiden kulkeutumisreitit sekä ihmisen terveys
arktisilla alueilla.

Ympäristöministeriö on asettanut Suomen kansallisen AMAP-työryhmän, jonka
yhtenä tehtävänä on osallistua AMAP-arvioinnin laadintaan. Työryhmään on
nimitetty asiantuntijoita vesi- ja ympäristöntutkimustoimistosta, Lapin vesi- ja
ympäristöpiiristä, Ilmatieteenlaitoksesta,Säteilyturvakeskuksesta,Metsäntutkimus
laitoksesta, Geologisesta tutkimuskeskuksesta ja Lapin lääninhallituksesta.

Vesi- ja ympäristöntutkimustoimisto pyrkii kokoamaan arktisten alueiden hap
pamoitumiseen liittyvän julkaistun ja julkaisemattoman tutkimusaineiston AMAP
arviointia varten. Tietoja on koottu pohja- ja pintaveden, vesieliöstön, kasvu
lisuuden sekä maaperän tutkimuksista. On myös pyritty saamaan tietoja hap
pamoittavien yhdisteiden päästöistä ja laskeumasta sekä maaperän hap
pamoitumisherkkyydestä arktisilla alueilla.

Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa AMAP:iin osallistuvat asiantuntijat ovat auttaneet
oman maansa tutkimusaineistojen kokoamisessa. Venäjän tietojen kerääminen on
ollut työlästä. Kuolan niemimaalla sijaitsevien teollisuusalueiden ympäris
tövaikutuksista on saatavilla runsaasti tutkimustuloksia, mutta esim. Norilsldn ja
Peechuran alueilta Siperiasta ei ole saatu riittävästi tietoja. Näillä alueilla on
kuitenkin teollisuutta, josta tiedetään pääsevän ilmaan valtavia määriä happamoit
tavia yhdisteitä.

Alaskasta ja Kanadasta on hyvin vähän happamoitumisarviointiin sopivaa aineis
toa saatavilla. Pohjois-Amerikan arktiset seudut ovat harvaanasuttuja ja vähän
kuormitettuja sekä lisäksi monin paikoin maaperältään hapanta laskeumaa hyvin
puskuroivia. Siten happamoitumistutkij at eivät ole tunteneet suurta mielenkiintoa
näitä alueita kohtaan.

Kirjoitustyö kootusta aineistosta on alkamassa. Työ on tarkoitus jakaa AMAP
arviointiin osallistuvien eri maiden asiantuntijoiden kesken. Ensimmäinen versio
happamoitumisarvioinnista on määrä olla valmiina maaliskuussa 1995.

Lisätietoja: Päivi Joki-Heiskala, vet, puh. 4028 352
Jaakko Mannio, vet, puh. 4028 342
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JÄRVIEN RAPPAMOITUMINEN PYSÄHTYMÄSSÄ?

Pieniä, happamoitumisherkkiä latvajärviä (n. 5-100 ha) on seurattu vesi- ja
ympäristöhallinnossa vuodesta 1979 lähtien. Ensimmäisen kymmenen vuoden
(1979-1989) vedenlaatutulokset lähinnä Etelä-Suomesta osoittivat, että ainakin
herkimmät järvet olivat happamoituneet edelleen rikkipäästöjen ja -laskeuman
vähentymisestä huolimatta. Tilanteen paranemista esti myös samaan aikaan
vähentynyt puskuroivien ainesten laskeuma.

Vuoden 1987 ns. tuhannen järven kartoituksen ja Riista- ja kalatalouden tutki
muslaitoksen koekalastuksien perusteella on arvioitu, että ilmaperäinen happamoi
tuminen on vaurioittanut n. 2200-4400 kalakantaa Etelä- ja Keski-Suomessa.
Lisäksi on tuhansia järviä, jotka ovat olleet humusaineksen vuoksi happamia ja
useimmille kalalaj eille soveltumattomia jo ennen teollista aikakautta.

Vuodesta 1990 alkaen on seurattu ECEn ilmansuojelusopimuksen vaikutustutki
muksiin liittyen 175 järven (osajoukko aiemmista seurannoista ja kartoituksesta)
vedenlaatua joka syksy. Tulokset tästä alueellisesta seurannasta viittaavat uuden
laiseen kehityssuuntaan ja tilannetta voidaan kuvata alustavasti näin:

1) Järvien suifaattipitoisuudet ovat edelleen vähenemässä Etelä- ja Keski-Suo
messa (yhteensä 76 järveä).

2) Puskuroivien ainesten (emäskationit) määrä ei vähene samassa suhteessa.
3) Humuksen happovaikutus on suuri (10 mg orgaanista hiiltä vastaa n. 50 iekv

l’ vahvaa happoa), mikä pitää huomioida ionien tasetarkastelussa. Toisaalta
järven humuspitoisuutta voidaan käyttää hydrologisten olojen karkeana
mittarina.

4) Nitraattipitoisuudet ovat syksyllä matalia, eikä kertanäytteiden perusteella
voida arvioida esimerkiksi ekosysteemin nitraattikyllästymistä. Typen esiinty
mismuotojen dynamiikkaa tulisi tarkastella intensiivipaikoilla (myös vanhoista
aineistoista).

5) Kun verrataan humus- ja emäskationipitoisuudeltaan (siis ehkä hydrologial
taankin) vertailukelpoisia vuosia 1987 ja 1993, todetaan keskimääräisen
puskurikyvyn olevan erittäin merkitsevästi paremman vuonna 1993 sekä
Etelä- että Keski-Suomessa. Pohjois-Suomen aineistosta muutosta on
ennenaikaista arvioida.

6) Seurantajärviltä tehdyt koekalastukset (RKTL) viittaavat myös kalaston
elpymiseen eteläisimmässä Suomessa. Tähän on voinut vaikuttaa myös 90-
luvun leutojen talvien vuoksi ‘miedot” kevään sulamisvedet.

Vaikka kehitys näyttää positiiviselta muutaman viimevuoden osalta, ei voida
päätellä että kyse olisi jatkuvasta toipurnisesta. Hydrologiset olot vaihtelevat
vaikuttaen aineiden pidättymiseen ja kulkeutumiseen valuma-alueelta ja pitkän
aikavälin kriittiset kuormitukset ylittyvät valtaosalla pienistä järvistä.

Lisätiedot: Jaakko Mannio, vet, puh. 4028 342
Jussi Vuorenmaa, vet, puh. 4028 326
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MAAYMPÄRISTÖN MYRKKYSEURANNAN KEHITTÄMINEN

Maaympäristön myrkkyseurantaa (MYMS) käynnistetään vuosina 1993 - 1995.
Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö ja sitä toteutetaan yhteistyössä vesien- ja
ympäristöntutkimuslaitoksen, vesi- ja ympäristöpiirien, Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen, Metsäntutkimuslaitoksen, yliopistojen kenttäasemien kanssa.

Tavoitteena on löytää sopivia indikaattorilajeja ja menetelmiä. Tutkimuskohteita
ovat (olleet) kangastatti, punikkitatti, selkälokki, mustikka, kekomuurahaiset,
yöperhoset, lierot, maanilviäiset, maakiitäjäiset, metsäpäästäinen, minkki, supi
koira, ilves, hirvi ja poro. Näiden kasvi- ja eläinlajien edustavuutta ja saatavuutta
kenttäasemilta ja eri seurannoista on selvitetty. Näytteitä on toimitettu Nuuk
siosta, Eyolta, Pohjois-Karjalasta, Oulangalta ja Pallakselta. Kudosnäytteistä on
mitattu ympäristömyrkkypitoisuuksia ja “biomarkereita”. Eläin- ja
kudosnäytteitä varten on perustettu näytepankki.

Tutkimustulosten ja muun tiedon perusteella laaditaan esitys maaympäristön
valtakunnalliseksi myrkkyseurantaohjelmaksi, joka käynnistyisi vuonna 1996.
Aluekeskusten tehtävänä on tarkentaa ja täydentää MYMS -ohjelmaa alueelliset
intressit huomioiden. MYMS:n menetelmiä voidaan soveltaa kuormitettujen ja
saastuneiden maa-alueiden tutkimuksissa ja seurannoissa. Uudistettu kertymä
rekisteri on otettu käyttöön vuonna 1994, mikä helpottaa näytesarjojen kiijanpitoa
ja nopeuttaa analyysitulosten käsittelyä. Seurantaohjelmasta ja pilottitutkimuksista
laaditaan julkaisut vuonna 1995.

Lisätietoja: Juha-Pekka Hirvi, isy, puh. 6951 719

UHANALAISTEN KASVIEN SUOJELUTYÖRYHMÄT JA UHEX-REMS
TERI

Useimpien uhanalaisten lajien tai kokonaisten eliöryhmien suojelutyötä ja suoje
lusuunnitelmien tekoa koordinoivat Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahaston
työryhmät yhteistyössä luonnonsuojelututkimusyksikön kanssa. Vuonna 1989
perustetun kasvityöryhmän tavoitteena on valmistaa suoj elusuunnitelma noin 70
putkilokasvilajille. Helmikuussa 1993 perustettu sammaltyöryhmä valitsi 25 ja
jäkälätyöryhmä n. 30 ensisijaista kohdelajia, joille suojelusuunnitelmaa on
ryhdytty kokoamaan.

Suojelusuunnitelman ytimen muodostaa tutkijan tekemä yleinen osa, jossa esitel
lään lajin tuntomerkkien, historian, levinneisyyden ja kannan kehityksen lisäksi
tiedot myös lajin biologiasta ja ekologiasta. Suojelun kannalta on tärkeää, että
lajin kasvupaikat sekä niiden tarvitsemat suojelu- ja hoitotoimet kuvataan
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mahdollisimman tarkasti. Suojelusuunnitelmaan kuuluu myös viranomaisen
laatima toteutusosa, jossa esitetään käytännön toimenpiteet lajin suojelemiseksi,
niiden toteuttajat sekä suojelusta ja seurannasta aiheutuvat kustannukset. Suoje
lusuunnitelman valmistelussa aikaa kuluu erityisesti kasvupaikkojen kartoitukseen,
vaikka apua saadaankin usein kasvihanastajilta. Toisaalta myös tutkimustiedon ja
suoj elukeinojen yhteensovittaminen vie oman aikansa. Suoj elusuunnitelmasta
saatujen lausuntojen ja niiden perusteella tehtyjen korjausten jälkeen ympäristömi
nisteriö hyväksyy suunnitelman ja lähettää sen lääninhallituksille ja Metsähallituk
selle toimeenpantavaksi.

Tänä syksynä ympäristöministeriö on hyväksynyt lehtokattaran ja lehtoängelmän
suojelusuunnitelmat. Laukkaneilikan, kellokanervan ja vuorikuisman suojelusuun
nitelma odottaa hyväksyntää ja yhdeksän kasvin suojelusuunnitelma on lähdössä
lausuntokienokselle. Toteutusosa on tekeillä 28 putkilokasville, viidelle samma
lelle ja kahdeksalle jäkälälle. Yleistä osaa valmistellaan parhaillaan noin 70:lle
kasvilajille.

Tiedot uhanalaisten lajien esiintymispaikoista sekä niiden tarvitsemista suojelu-
ja hoitotoimista kootaan suojelusuunnitelmien lisäksi myös uhanalaisten lajien
tietokantaan eli UHEX-rekisteriin. Rekisteristä tiedot ovat nopeasti mm. luonnon
suoj eluviranomaisten ja maankäytön suunnittelij oiden saatavissa.

Toistaiseksi rekisteriin on tallennettu vasta pieni osa uhanalaisten lajien arvioi
duista n. 30 000 esiintymispaikkatiedosta ja yli 100 000 havaintotiedosta. Ongel
mana on, että tiedot monista uhanalaisista lajeista ovat hajallaan museoissa, tutki
joilla, kirjallisuudessa ym. Lisäksi tietojen kokoaminen ja tarkastaminen vie aikaa
ja edellyttää ko. lajin tai eliöryhmän asiantuntemusta. Marraskuun lopulla rekiste
rissä oli n. 7 700 esiintymä- ja 10 500 havaintotietoa. Selvästi eniten tietoja on
putkilokasveista (n. 5 500 esiintymää), jonkin verran tietoja on tallennettu myös
kovakuoriaisista, sammalista, jäkälistä, perhosista, sienistä ja linnuista (pääasiassa
kaakkurista).

Koska tietojen kokoaminen ja tallentaminen on mittava tehtävä, työtä pyritään
jakamaan ensi vuonna useille eri tahoille, kuten tuleville alueellisille ympäristö
keskuksille ja Metsähallitukselle. Myös WWF:n suojelutyöryhmät tulevat osallis
tumaan tietojen kokoamiseen UHEX-rekisteriin.

Lisätiedot: Heidi Kaipiainen, lsy, puh. 6951 71$ (sammalet, jäkälät, UHEX)
Eija Kemppainen, isy, puh. 6951 717 (putkilokasvit)
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METSÄOJITETfUJEN SOIDEN ENNALLISTAMISOPAS VALMISTU
MASSA

Luonnonsuojelututkimusyksikössä on kahden vuoden ajan valmisteltu Metsähalli
tukselle metsäojitettujen soiden ennallistamisopasta. Nyt opas on kirjoitettu,
kommentoitu, kuvitettu ja lähellä valmistumistaan. Se on merkittävä dokumentti,
koska metsänkasvatukseen ojitettuja soita on ennallistettu hyvin vähän muualla
kuin Suomessa, eikä niiden ennallistamisesta ole aiemmin tehty ohjeita. Tietoa
siitä, miten ennallistaminen pitäisi tehdä ja miten se onnistuu, on toistaiseksi
kovin niukasti. Niinpä opas on jouduttu tekemään pitkälti alustavien kokeilujen ja
olettamusten varaan, käyttäen hyväksi kaikkea sitä ekologista tietoa mikä on ollut
saatavissa.

Soiden ennallistamisen tarve varsinkin Etelä-Suomessa on ilmeinen. Monin
paikoin soista on ojitettu 90 %, ja suojelualueillakin on melko paljon ojitettuja
soita. Ennallistamisen tavoitteeksi on asetettu toimiva suoekosysteemi. Ennallistu
neen suon kasvillisuus, eläimistö, milcroilmasto ja turpeen kasvu ovat luonnonti
laiselle suolle ominaisia, vaikka eivät mitenkään välttämättä aivan samanlaisia
kuin paikalla oli ennen ojitusta. Suon toiminta perustuu luonnontilaisen kaltaiseen
vesitalouteen, jonka ennallistaminen on siksi kaiken muun ennallistumisen
edellytys.

Oppaassa on käsitelty lyhyesti myös metsäojituksen historiaa ja menetelmiä, jotta
ennallistamisen tarve ja menetelmät eri tilanteissa voidaan ymmärtää. Samoin on
käsitelty ennallistamisen lyhyttä historiaa Suomessa ja sitä mitä muualla maail
massa on tehty.

Erilaiset suot ovat ennallistamiskohteina hyvin erilaisia, ja oppaaseen on koottuu
kaikki se vähä kokemus, mikä toistaiseksi on kertynyt rämeiden, nevojen, korpien
ja lettojen ennallistamismahdollisuuksista ja käyttökelpoisista menetelmistä.
Varsinkin uhanalaisten suotyyppien ja uhanalaisten eliöiden kasvupaikkojen
ennallistamistarve on suuri, mutta niistä on tietoa erittäin niukasti. Siksi on
parempi harjoitella ensin tavanomaisemmilla soilla, jotta ei tehdä vahinkoa
ainutlaatuisilla kohteilla.

Tehokkainta ennallistaminen on siten, että ojat täytetään koneellisesti ojituksesta
jääneillä ojamailla. Poistamalla puustoa vaihtelevassa määrin ennallistetaan
maisemarakennetta ja vähennetään haihduntaa. Oppaassa selvitetään, miten nämä
toimet on parasta tehdä erilaisilla soilla, ja milloin tarvitaan erityistoimenpiteitä,
jotta ennallistaminen onnistuisi.

Ennallistumista on seurattava ja kaikki vaiheet kirjattava tarkasti, jotta tiedettäi
sun, onnistuuko se, vai tarvitaanko lisätoimia. Lisäksi varsinkin näin alkuvaihees
sa kaivataan kipeästi tarkempaa tietoa suon muutoksista ennallistamisen jälkeen.
Ennallistumisen seuranta on kaksitasoista: onnistumista seurataan nopealla
metsätalouskuvioittain tehtävällä arvioinnilla. Pysyvien näytealojen avulla selvite
tään yksityiskohtaisesti puuston ja aluskasvillisuuden kehitystä ennallistamisen
jälkeen. Oppaassa on kuvattu tämänhetkiset standardimenetelmät. Tosin seuranta
menetelmiä joudutaan kehittämään jatkuvasti ennallistamisen yleistyessä.
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Seurannan lisäksi tarvitaan myös tutkimusta syistä, jotka aiheuttavat muutoksia.
Tutkimusta ennallistettujen soiden hydrologiasta, kasvillisuuden sukkessiosta ja
puuston kehityksestä on aloitettu neljässä eri kohteessa: Seitsemisen kansallispuis
tossa, Olvassuon luonnonpuistossa, Kitsin paloalueen soilla Lieksassaja Sotkamon
Löytösensuolla. Monia muitakin tutkimuksia tarvittaisiin, kuten eläimistön ja
maaperämikrobien tutkimusta. Tällä hetkellä on menossa kalibrointivaihe ennen
ennallistamista. Ennallistamisen jälkeen seuraa intensiivisen seurannan vaihe, joka
kestää viitisen vuotta. Sen jälkeenkin sukkessiota on seurattava vuosikymmeniä,
kunnes voidaan katsoa, että suo on ennallistunut. Kuinka kauan se kestää, on vielä
arvausten varassa.

Ennallistamista tehdään toistaiseksi lähes yksinomaan suojelualueilla, mutta sen
tarve monissa tilanteissa esim. arvokkaiden vesistöjen valuma-alueilla on ilmei
nen. Myös taloudellisesti kannattamattomien ojitusalueiden ennallistaminen voi
joissakin tapauksissa olla mielekästä vaikkapa lähialueiden kunnostusojitusten
yhteydessä. Ennallistamista tulisikin jatkossa tukea metsänparannusvaroista, sillä
työtä riittää paljon ja pitkään.

Lisätiedot: Hanna Heikkilä, isy/Kuhmo, puh. 986-655 0716
Tapio Lindholm, isy, puh. 6951 713

j1

UUSIA TULOKSIA SADEMITTAUSTEN KORJAAMISESTA

TIEDONVIRTA 4/1993 kirjoitin yleistä sademittausten korjaamisesta ja viittasin
Jokioisten observatoriossa tehtyihin kenttätutkimuksiin, jotka ovat alansa kärki-
tasoa koko maailmaakin ajatellen. Seuraavassa esitellään lähemmin näitä tutki
muksia sekä pohjoismaisen sadetyöryhmän näihin tutkimuksiin sekä muuhun
materiaaliin perustuvia ehdotuksia sademittausvirheiden korjaamisesta.

Sadannan mittausta kuvaa seuraava malli, joka esitettiin jo edellisen kirjoituksen
yhteydessä:

1K = K(PM+Aw+AE), jossa

= korjattu sadanta; M = mitattu sadanta; A = ns. kostutusvirhe, joka syntyy
sataneen veden tarttumisesta sademittarin keräimeen niin, että sitä ei saada
mittalasilla mitattua. Kostutusvirheen suuruus riippuu sademittarin materiaalista,
sen iästä sekä mittauskertojen lukuisuudesta.; AE haihtumisvirhe, joka syntyy
mittarin säiliöstä tapahtuvasta haihtumisesta sateen ja sen mittaamisen välisenä
aikana. Haihtumisvirheen suuruus riippuu haihtumisaikaisesta tuulen nopeudesta,
ilman kyllästymisvajauksesta, sademittarin rakenteesta; K = kerroin, jonka suuruus
riippuu tuulen nopeudesta mittarin keräimen aukon korkeudella, sateen olomuo
dosta, sademittarin rakenteesta ja jopa sademittarin ympäristöstä.
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Jos kostutusvirhe A, määritetään mittalasilla mitatun ja punnitsemalla mitatun
sademäärän erotuksena, saadaan Jokioisissa mitattusta aineistosta seuraava
taulukko Suomessa vuodesta 1908 käytössä olleiden sademittareiden kostutuskor
jauksille. Wild-mittaria käytettiin 1908 -1981/2, Tretjakovia 1981/2 - 1991 sekä
H & H:ta 1992 -

Taulukko 1. Kostutusvirhe sadetapausta kohti

Sademittari- Kostutusvirhe eri sateenlajeille (mm/mittaus)
tyyppi

Vesisade Tihkusade Lumisade Räntäsade

Wild 0,07 0,04 0,03 0,07

Tretjakov 0,14 0,12 0,09 0,14

H & H 0,13 0,09 0,05 0,11

Taulukossa annettujen arvojen avulla saadaan kuukausi- tai vuosivirhe kertomalla
asianomainen arvo tiedetyllä tai arvioidulla sadantatapausten lukumäärällä.
Taulukossa annettut arvot ovat mahdollisesti kesä-, heinä- ja elokuulle mahdolli
sesti liian pienet, koska määritelmän mukaan ei huomioida mittausaj alla mahdolli
sesti sattuneita useampia sadetapauksia, joiden välillä mittarin ulkopinta ehtii
kuivua.

Jos haihtumisvirhe AE määritetään Jokioisissa tehtyjen haihtumista koskevien
mittausten keskiarvojen neljäsosana ( tämä ja edellinen oletus Pohjoimaisen
sadetyöryhmän alustavien arvioiden perusteella), saadaan haihtumisvirheille
seuraava taulukko.

Taulukko 2. Haihtuminen sademittareista vuorokaudessa

Sademittari- Haihtumisvirhe eri kuukausille (mm/vrk)
tyyppi

Iv-v VI-vili Ix-x xI-III

Wild 0,02 0,01 0,01 0,02

Tretjakov 0,15 0,14 0,05 0,04

H & H 0,08 0,04 0,03 0,04

Wild-mittarin pieni talvi- ja keväthaihdunnan arvo herättää ihmetystä, kun
muistetaan mittarin rakenne. Hyvää selitystä työryhmä ei ole vielä keksinyt.

Kertoimelle K on Pohjoismainen työryhmä jo aiemmin esittänyt arvoja, jotka
allekirjoittanut on soveltanut suomalaisiin oloihin Jokioisten tutkimusten sekä
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Reijo Solantien julkaisemattoman tutkimuksen avulla.

Taulukko 3. Tuulivirheen koIjauskerroin eri oloissa

Ympäristön Korj auskerroin eri tapauksissa
kuvaus Vesisade Lumisade

Wild Tretjakov Wild Tretjakov
jaH&H jaH&H

Erittäin hyvin suojattu 1,03 1,02 1,08 1,05
sijainti
Puolittain suojattu si- 1,08 1,05 1,16 1,10
jainti yli 10 km mereltä
Suhteellisen suojaton si- 1,13 1,0$ 1,31 1,20
jainti alle 10 km mereltä
Suhteellisen suojaton si- 1,17 1,11 1,63 1,40
jainti alle 10 km mereltä
Hyvin avoin sijainti ran- 1,22 1,14 2,25 1,80
nikolla tai saaristossa

Pohjoismainen sadetyöryhmä on kokeillut myös erilaisia analyyttisia ilmaisuja
sadantavirheelle, mutta lopullista kaavaa ei ole vielä valittu. Vuoden 1995 aikana
ilmestyy työryhmän “Manual for Operational Correction of Precipitation Dat&’,
jota on tarkoitus esitellä samana vuonna Kööpenhaminassa pidettävässä “Work
shopiss&’. Ilmatieteen laitos tulee myös julkaisemaan oman laajan Jokioisten
mittauksia ja niiden tulkintaa käsittelevän raportin.

Lisätiedot: Jaakko Perälä, hyt, puh 1929 552
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POHJAVEDENPINNAN KORKEUKSIEN VAIHTELUT KAHDESSA
VUOSIKYMMENESSÄ

Pohjavedenpinnan korkeuksia on mitattu Vesi- ja
ympäristöhallituksen Hydrologian toimiston poh
javesiasemilla vuodesta -74 lähtien. Asemaver
kosto on esitetty kuvassa 1. Ne sijaitsevat erilai
sissa geologisissa ympäristöissä. Pohjavedenpin
nan korkeuksista lasketaan nk. aluearvoja, mitkä
ovat useiden eri puolella esiintymää sijaitsevien
pohj avesiputkien vesipintoj en korkeustietoj en
keskiarvoja. Muearvo tasoittaa erilaisten pisteiden
mittaustietoja ja antaa hyvän kuvan alueen keski
määräisestä pohjavedenpinnan vaihtelusta. Pohja
vedenpinnan korkeuksilla on vuodenaikaisvaihte
lua, mikä on erilaista eri puolilla maata, sekä pit
käaikaista korkeusvaihtelua. Muodostuman koolla
on merkitystä vaihteluiden nopeuteen ja kestoon.

Kuva 1. Pohjavesiasema- Pohjavedenpinnan korkeusvaihtelun tunteminen

verkosto erilaisissa ilmasto- ja maaperäolosuhteissa on
tärkeää esimerkiksi vedenottokaivojen ja maa-
ainesten oton suunnittelussa. Pohjavedenpinnan

luonnontilaisen korkeusvaihtelun käyttö vertailuaineistona auttaa tekemään oikeita
johtopäätöksiä ihmisen pohjaveden korkeusasemaa muuttavan toiminnan todellis
ten vaikutusten arvioinnissa. Pohjavedenpinnan korkeuksien vaihtelusta on esi
merkki kuvassa 2, missä Tullinkankaan pohjavesiaseman aluearvot on piirretty
vuodesta -75 nykyhetkeen. Vuosien -76, -77 ja -91 alkupuolilla on pohja
vedenpinnan korkeus ollut erityisen alhaalla kyseisessä paikassa.

Kuva 2. Pohj avedenpinnan korkeusvaihtelut Tullinkankaan pohj avesiasemalla
vuosina 1975-94.

Lisätietoja: Risto Mäkinen, hyt, puh. 7314 4186
Jouko Soveri, hyt, puh. 7314 4189
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TYPEN JA FOSFORIN VAIKUTUSTA VIRTAAVIEN VESIEN PÄÄL
LYSLEVÄSTÖN KASVUUN TUTKITAAN

Sisävesistöjen laajaan ravinnesuhdeaineistoon perustuvan tutkimuksen mukaan
levien kasvua säätelevä minimiravinne on järvissä useimmiten fosfori ja joissa
typpi’. Tuloksiin kannattaa kuitenkin suhtautua varauksella, sillä pelkät ravin
nesuhteet voivat helposti johtaa vääriin tulkintoihin. Kokeellinen tutkimus onkin
usein välttämätön osa minimiravinnetutkimusta.

Kesällä 1994 kehiteltiin ja rakennettiin vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen ja
Kymen vesi- ja ympäristöpiirin välisenä yhteistyönä virtaavien vesien rehevöity
mistutkimuksiin soveltuvaa koelaitteistoa. Laitteistolla on mahdollista selvittää,
miten erisuuruiset typpi- ja fosforilisäykset yksinään ja yhdessä saman aikaisesti
vaikuttavat jokivesistöjen useimmiten tärkeimmän perustuottajaryhmän, perifyto
nin (päällyslevästö) kasvuun erisuurisilla vedenvirtausnopeuksilla. Laitteisto
sijoitettiin Kymijoelle, Voikkaan tehtaille, pistekuormittajien yläpuoliselle puh
taalle jokiosuudelle. Laitteistoa koekäytettiin 23.8.-26.9. 1994.

Tutkimuslaitteisto toimii seuraavasti: joen vesi pumpataan uppopumpulla noin 200
litran kokoomatankkiin, joka sijaitsee “puuceen” kokoisessa - ja näköisessä -

kopissa. Kokoomatankista vesi tulee omalla paineellaan muoviletkujen kautta
vaakatasossa oleviin viiteen perifytoninkasvatuskouruun (kourun pituus 200 cm,
leveys 10 cm, korkeus 5 cm). Kouruissa virtaavan veden nopeutta voidaan säätää
portaattomasti muoviletkujen puristimilla. Kunkin kourun pohjalla on n. 20
läpinäkyvää polykarbonaattilevyä (pleksimuovia) perifytonin kasvualustana.

Kourujen typpi- ja fosforipitoisuuksia voidaan säädellä helposti; kuhunkin koeyk
sikköön lisätään haluttu määrä typpeä ja/tai fosforia kopissa olevista ravinnekanis
tereista infuusioletkujen kautta. Ravinnelisäykset säädetään vastaamaan pistekuor
mittajien keskimääräistä ravinnekuormitusta jokeen. Kuormituksen vaikutuksia
tutkitaan mm. määrittämällä kasvualustoille kertyneen perifytonin määrä kaksi
kertaa viikossa. Lisäksi joen fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia, mm. typen ja
fosforin eri jakeiden pitoisuuksia, tarkkaillaan jatkuvasti.

Laitteisto toimi koeajoissa luotettavasti, joskin ravinnelisäysten säätöä sekä
muutamaa pientä teknistä yksityiskohtaa on syytä vielä tarkistaa. Kymijoen
perifytonkoe sisältyy laajempaan tutkimuskokonaisuuteen, jossa arvioidaan typen
ja fosforin merkitystä sisävesien rehevöitymiskehityksessä.

Lisätiedot: Olli-Pekka Pietiläinen, vet, puh. 402$ 339
Marja Pirinen, Kyvy, puh. 951-7761

Kirjallisuutta:

1 Pietiläinen, O.-P. & Kauppi, L. 1993. Suomen sisävesistöjen typpi/fosfori -

suhteista - käyttökelpoista tietoa vesiensuojelun kannalta? Vesitalous 6(1993):1-7.
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AKUSTINEN VIRTAAMAMITTAUSLAITTEISTO HANKITTU HYDRO
LOGIAN TOIMISTOON

Virtaamamittauksia on Suomessa tehty jo useita vuosikymmeniä siivikkotekniikal
la, joka varsinkin tulva-aikana on ollut vaarallista ja aikaa vievää työtä virta
vesissä.

Viime vuosina ovat perinteisten siivikoiden ja mekaanisten virtausmittareiden rin
nalle tulleet voimakkaasti akustiikkaan perustuvat mittalaitteet. Niiden koko ja
sähkövirran tarve ovat oleellisesti pienentyneet ja uusimmat laitteet toimivat
veneen akkuun liitettyinä.

Hydrologian toimistoon on v. 1994 hankittu amerikkalaisen RD Instruments
yhtiön kehittämä profiloiva ADCP (Acoustic Doppier Current Profiler) -virtaama
mittari Laitteen toiminta perustuu nk Doppier-ilmioon ja mittaus tapahtuu
lähettämällä korkeataajuisia ultraäänipulsseja veteen ja sen jälkeen mittaamalla
kaikuja ja niiden taajuusmuutoksia, jotka syntyvät pohjasta ja veden mukana
kulkeutuvista hiukkasista. Virtaamamittauksessa oletetaan, että veden mukana
kulkeutuvat partikkelit, joista ääniaallot heijastuvat, kuvaavat veden virtausno
peutta.

Akustisella virtaamamittarilla saadaan alueellista virtaustietoa mittausprofiulista
syvyysalueella 0-24 m (Kuva 1.) ja se tarjoaa aikaisempaan tilanteeseen verrattu
na mahdollisuuden nopeaan ja tarkkaan virtaaman määrittämiseen suurissakin
joissa ja leveissä salmipaikoissa, joissa virtaus on hidasta. Erityisesti laitteisto
soveltuu vesivoimalaitosten, varastoaltaiden säännöstelypatojen ja tulvaluukkuj en
kalibrointiin, valunta- ja vedenlaatumallien aluekohtaiseen tarkentamiseen sekä
veden laadun velvoitetarkkailupisteiden hetkelliseen virtaaman määrittämiseen.

Prof iI Intensity ShipTrack Tabular eXit PLAYACJ( MEHU
Velocity contour plots

ENSEMULE 325
1B—MAY—92 13:40:25.93
Pitch Roll Head. Temp

50 30 1400 l4C
Beam depths [m]
1.55 5.10 2.07 1.91

VESSEL (UT)
East 22.9 cm/s
Uorth 4.2 cm/s
Spd: 0.45 kts Crs 00°

TBANSECT 006
Made good Z0.43 m
Length 20.47 m
Time 55.03 s
E Q —101.2 m3/s
Auerage every 1.5 m

— RECOBDING TURNED 0FF —

CFG File MOT7.CFG
Raw Data MOT70O6N.000
Avg Data NOT LOADED
Nau Data NOT LOADED

F1—Help F2—Saue F3—Load F4—Pause F6—Scale F7—Note FB—Processing F9—Info

2 rn Cot.jrse Lergth 20m

Kuva 1. Transect-ohjelmiston tuottamaa tietoa veden nopeusjakaumasta mittaus
profiilissa.
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Akustinen virtaamamittauslaitteisto tulostuslaitteineen (kannettava PC) on kiinni
tetty 4,4-metriseen, 40 hv:n perämoottorilla varustettuun alumiiniveneeseen.
Virtalähteenä toimii veneen oma akku (12 V). Lisäksi veneessä on kaikuluotain
kalusto, joka mahdollistaa profiilin etukäteistutkinnan syvyystietoineen.

Vuoden 1994 avovesikausi on ollut laitteiston koekäyttöön ja koulutukseen
painottuvaa aikaa, mutta v. 1995 keväästä lähtien on laitteisto osaksi SYKE:n
seurantojen ja osaksi kaupallisessa käytössä ympäristökeskuksissa ja ulkopuolisilla
tilaaj illa.

Käyttökokemusta kertyi v. 1994 avovesikaudella runsaasti sekä virtaama- että
virtaustutkimuksissa. Virtaamamittaukset painottuivat Pohjois- ja Itä-Suomeen ja
virtaustutkimukset Iähialueyhteistyön puitteissa Laatokalle ja Suomen rajojen sisä
puolella Pieliselle, Saimaalle ja Kallavedelle.

Lisätiedot: Matti Ekholm, hyt, puh. 1929 559
Timo Huttula, Tavy, puh. 931-2420 637
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ONKS TIETO0?

Vesi— ja ympäristöhallinnossa aloitettiin paikkatietojärjestelmän kehittäminen jo
yli 10 vuotta sitten. Tällöin päämääränä oli kehittää työkalu hydrologisen mal—
linnuksen apuvälineeksi. Näistä ajoista on VYH:n GIS—jäijestelmä laajentunut
“ympäristöGiS—jäijestelmäksi”, jota käytetään laajasti koko ympäristöhallinnon ja
tietysti hallinnon ulkopuolistenkin tarpeisiin.

Olijelmistot ja laitteet ovat oleellinen osa paikkatietojäijestelmää. Ympäristöhal—
linon perusohjelmistona on ARC/INFO, jonka tietokannoissa on talletettuna suurin
osa paikkatiedosta. ARC/INFO on maailman laajuisesti hyvin tunnettu paikkatie—
to—ohjelmisto, jonka etuutena on runsaat ominaisuudet. FINGIS on suomalainen
paikkatieto—ohjelmisto, jonka käyttö ympäristöhallinnossa rajoittuu lähinnä
paikkatiedon tuottamiseen. Kuvankäsittelyn tarpeisiin on käytettävissä DISIMP—
ohjelmisto. Jotta ARC/INFO—kantojen käyttö yleistyisi, tulisi erilaisten paikka—
tietoaineistojen keräilyyn, yhdistelyyn, muunteluun ja analysointiin saada riittävän
heippokäyttöinen “jokamiehen” ohjelmisto — tähän tarkoitukseen on markkinoilla
olemassa kaksi vaihtoehtoista ohjelmistoa (Mapinfo 3.0 ja ArcView 2.0), joiden
testaus on jo aloitettu. Muiden valtiollisten ja yksityisten organisaatioiden paikka—
tietojen kerällyyn on valmistumassa “paikkatietoimuri”, johon eri organisaatiot
voivat laittaa tarjolle omia tuotteitaan.

SUUNNITELMA GIS-KÄYTrÄJÄVERKOSTOKSI
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PMKKATIETOA POUTAPILVISTÄ POHJAVESIIN

Suomalaisten paikkatiedon tuottajien (Maanmittauslaitos, Karttakeskus, Tilasto—
keskus, GTK, Merenkulkuhallitus ja VYH+VY—piirit, ym.) aikaansaannoksia
voidaan pitää maailmanlaajuisestikin merkittävinä, missäpä muussa maassa olisi
pystytty tuottamaan moinen määrä valtakunnan kattavia aineistoja.

Paikkatietojäijestelmän tärkein osa on siihen tallennettu data. VYH:n GIS—
tietokantoihin dataa hankitaan numeeristamalla itse (digitointi, scannaus), ostamal
la muiden aineistoja tai johtarnalla uusia GIS—aineistoja olemassaolevista aineis—
toista. VYH:n tärkeimmät paikkatietokannat:

VALTAKUNNALLISET
Aineisto Mittakaava formaatti Lähde
Hallinnolliset rajat 1:100 000 Vektori MML
Valuma—alueet 1:50 000 Vektori VYH
Merialuejako 1:50 000 Vektori VYH, tekeillä
Rantaviiva (meren) 1:50 000 Vektori VYH
Sisävedet 1:1 ,6milj Vektori Karttakeskus
Syvyyskartat 1:20 000 Vektori/piste VYH, tekeillä
Tiet, rautatiet 1:50 000 Vektori MML
Karttalehtijaot 1:20 000 Vektori MML, VYH
Ruudustot 1:20 000 Vektori VYH
Taajamat 1: lmilj Piste Tilastokeskus
Nimet (järvet) 1:50 000 Piste VYH
Kasvillisuusvyöhykkeet 1 :3milj Vektori VYH
Pohjavesialueet 1:20 000 Vektori VYH
Suojelualueet 1:20 000 Vektori VYH, MH
Maaperä 20t)m*200m Rasteri VYH, GTK
Maaperä (Et. Suomi) 25m*25m Rasteri VYH, GTK
Maankäyttö ja puusto 25m*25m Rasteri MML ym.
Korkeusmalli 200mt200rn Rasteri Karttakeskus
Korkeusmalli 25m*25m Rasteri MML
PemsCD (6kpl) 2m*2rn Rasteri MML
Sääsatelliittikuvat lkm* 1km Rasteri II., VYH (DISIMP)
(Vuodesta 1991 lähtien aibedot, pintalämpötilat, kasvi! lisuusindeksit, YKJ)

KANSAINVÄLISET
Maailma (DCW) 1:1milj Vektori ESRI
Maailma 1:3milj Vektori ESRI

Paikkatieto— (ja kaukokartoitus—) asioita alkaa ympäristöhallinnossa koordinoida
paikkatietotyöryhmä (pj. Yrjö Sucksdorff). Työryhmän tehtävinä on mm. yhteen—
sovittaa ohjelmistojen ja tietoaineistojen hankintaa, edistää paikkatietoaineistojen
ja —työmenetelmien käyttöä, kehittää tarvittavia käyttötiittymiä ja välineitä ja
laatia aineistojen myynti— ja välittämisohjeet.

Lisätietoja: Yrjö Sucksdorff, tht, puh. 7314 4213
Jari Lohvansuu, hyt, puh 1929 553
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NUMEERISEN SYVYYSTIEDON TUOTTAMINEN

Syvyystietojen tuotannossa on siirrytty kaikkien kartoitusmenetelmien osalta
maastotiedon numeeriseen käsittelyyn. Tähän mennessä paikka- ja syvyystiedon
yhdistäminen on tehty hyt:ssa tehdyllä digitointiohjelmalla, joka on käytössä
kahdeksassa vesi- ja ympäristöpiirissä. Seuraava kehitysvaihe onkin tiedon
tuottaminen jo maastossa numeeriseen muotoon.

Syvyyskartoittajien käyttöön on syksyllä 1994 hankittu MD-300 kaikuluotausjär
jestelmä, joka mahdollistaa syvyys- ja paikkatiedon reaaliaikaisen yhdistämisen
sekä muuntamisen halutun muotoisiksi x-, y- ja z-koordinaateiksi. Luotauslait
teisto sisältää mittaustiedon hankintaan, käsittelyyn ja tallennukseen tarvittavat
komponentit, joita ovat 80286-mikrotietokonekortti, korkeataajuisen ultraääni
pulssin lähetin-vastaanotinyksikkö ja digitaalinen signaalinkäsittely-yksikkö.
Paikkatieto saadaaan ulkoiselta GPS-sensorilta. Paikkatiedon hankinnassa sovelle
taan reaaliaikaista differentiaali-GPS:ää, joka vastaanottaa korjaustiedon Yleisra
dion radioverkosta RDS-signaalina. Paikannustarkkuudeksi on ilmoitettu 2.. .5 m.

Jälkikäsittelyohjelmistolla voidaan paikka- ja syvyystietoa tarkastella ja korjailla
haluttuun muotoon. Alkuperäisestä mittaustiedosta voidaan karsia pois epäolen
naista tietoa vektoroimalla se taiteviivaksi annetuilla raja-arvoilla. Raja-arvoilla
voidaan ilmoittaa kahden peräkkäisen tallennetun pisteen maksimietäisyys
(esim. 25 m) sekä pohjan kulmakertoimen suurin sallittu muutos.

Menetelmään ei sisälly manuaalisia työvaiheita ja siksi tieto saadaan nopeasti
maastosta kartalle. Kahden hengen luotausryhmä voi hyödyntää koko järvel
läoloajan varsinaiseen luotaamiseen. Järjestelmän nopeutta kuvaa seuraava
yhteenveto syvyystiedon tuotantonopeudesta eri kartoitusmenetelmillä.

Talvikartoitus 8-12 henkilötyöpäivää/km2
Kesäluotaus, takymetripai
kannus, piirtävä luotain 5-6 htp/km2
Kesäluotaus DGPS-paikannus,
piirtävä luotain 2-4 htp/km2
Kesäluotaus, RDGPS-paikannus,
MD-300- järjestelmä 1-3 htp/km2

Henkilötyöpäivillä tarkoitetaan työpäivien määrää, joka kuluu syvyystietojen
saattamisessa maastosta kartalle.

Lisätiedot: Jari Hakala, hyt, puh. 1929 550
Leila Rapeli, hyt, puh. 1929 558
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SEDIMENTIN ORGAANISTEN KLOORIYHDISTEIDEN PITOISUUDEN
MÄÄRTTfÄMINEN AOX- JA EOX-MENETELMÄLLÄ

Orgaanisia klooriyhdisteitä on tullut vesistöihin pääasiassa puunjalostusteolli
suuden valkaisujätevesistä. Vesistöissä hydrofobiset orgaaniset klooriyhdisteet
sedimentoituvat. Ne voivat sedimentoitua joko suoraan tai adsorboitumalla
suspendoituneisiin hiukkasiin. Monet orgaanisista klooriyhdisteistä on todettu
myrkyllisiksi, siksi on tärkeää tuntea sedimentin sisältämien orgaanisten kloo—
riyhdisteiden määrä, koostumus ja niiden mahdollinen myrkyllisyys.

Orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuuksia määritetään ryhmäparametrien avulla.
AOX—arvo kuvaa sedimentin sisältämän orgaanisten klooriyhdisteiden koko—
naismäärää, kun taas EOX—aivo kuvaa pienimolekyylisten uuttuvien orgaanisten
klooriyhdisteiden määrää (EOX—arvosta 50—70 % on molekyylimassaltaan < 1000
g/mol). EOX—arvoja vertailtaessa tulee muistaa niiden riippuvuus käytetystä
liuottimesta. EOX—arvo on vain muutama prosentti AOX—arvosta.

AOX—menetelmässä sedimentin sisältämät kloridi—ionit syrjäytetään happa—
moidulla NaNO3—liuoksella ja lopuksi sedimentti pestään ionittomalla vedellä.
Sedimentistä pesuveteen liuenneet orgaaniset klooriyhdisteet määritetään ve—
sianalyysissä käytetyllä AOX—menetelmällä. Sedimentti poltetaan 1000 °C
lämpötilassa. Syntyneet halogeenivedyt titrataan mikrokulometrisesti. EOX—
menetelmässä sedimenttiä uutetaan isopropanoli—sykloheksaani—liuotinseoksella.
Uutteesta kloridi—ionit syrjäytetään NaNO3—liuoksella. Uute konsentroidaan ja
poltetaan 850 °C lämpötilassa. Syntyneet halogeenivedyt titrataan mikrokulomet—
risesti.

Tutkimuslaboratoriossa arvioitiin EOX—menetelmän sekä AOX—menetelmän
soveltuvuutta sedimentin orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuuksien määrittämi—
seen yhteistyössä merentutkimuslaitoksen kanssa. Sedimenttinäytteet kerättiin
Kymijoesta ja Etelä—Saimaalta. Pintasedimentissä suurimmat mitatut arvot kuiva—
painoa kohti laskettuna olivat EOX—awona 150 i’g1g ja AOX—arvona $00 tg/g.
Sedimenttinäytteiden myrkyllisyyttä testattiin mikrobiologian laboratoriossa
valobakteeritestin suorakontaktisovelluksena. Lisäksi arvioitiin pooriveden
myrkyllisyyttä valobakteeritestillä ja P.putidan kasvunestymistestillä. EOX— ja
AOX—arvojen ei havaittu korreloivan myrkyllisyyden kanssa. Taustatietona,
mahdollista myrkytiisyyttä aiheuttavana, määritettiin sedimentin metallipitoisuudet.

Lisätietoja: Riitta Saares, lab, puh. 6951 514
Kari Vaskonen, lab, puh. 69511
Jukka Ahtiainen, vet, puh. 6951 484

ii
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VESI- JA YMPÄRISTÖNTUTMMUSTOIMISTON YLLÄPITÄMÄT
REMSTERIT

Vesi- ja ympäristöntutkimustoimisto ylläpitää vesikemiallis-biologista tietojär
jestelmää (VETREK), johon kuuluu neljä INGRES-relaatiotietokantapohjaista
rekisteriä:

- vedenlaaturekisteri
- kasviplanktonrekisteri
- levähaittarekisteri
- kertymärekisteri

Vedenlaaturekisteriin tallennetaan vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusten sekä
julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten suorittamien velvoitetarkkailujen
fysikaalis-kemiallisia analyysituloksia. Vedenlaatua on tarkkailtu systemaattisesti
jo 1960-luvun alkupuolelta lähtien. Säännöllisesti tarkkaillaan noin 6000 havain
topaikkaa. Tietoa kerätään myös muilta paikoilta mm. kertaluonteisen kartoituksen
yhteydessä. Joulukuun alussa 1994 rekisteri sisälsi tietoja noin 52 500 havainto-
paikalta 1 300 000 vesinäytteestä. Rekisteriä päivitetään keskimäärin kerran
viikossa ja siihen lisätään vuosittain noin 60 000 vesinäytteen tiedot.

Kasviplanktonrekisteriin tallennetaan tietoja sisävesien ja merialueiden kasvi
planktonista. Vesi- ja ympäristöhallinnon lisäksi myös muiden tutkimuslaitosten
sekä yliopistojen keräämiä tietoja on viety kasviplanktonrekisteriin. Vanhimmat
tiedot ovat 1930-luvulta. Joulukuun alussa 1994 tietoja oli noin 1900 havainto-
paikalta yhteensä 10 000 kasviplanktonnäytteestä. Rekisterin päivitys on jatkuvaa.

Vuonna 1992 käyttöönotettuun levähaittarekisteriin on tallennettu vuodesta 1991
alkaen havaintoja levien massaesiintymistä. Havaittujen leväesiintymien voimak
kuus arvioidaan näytettä otettaessa. Levänäytteistä määritetään valtalajit. Vesi- ja
ympäristöhallinnon tulosten lisäksi myös muiden viranomaisten toimittamat tulok
set tallennetaan rekisteriin. Tietojen määrä on riippuvainen viranomaisten ja
yksityisten ihmisten aktiivisuudesta eikä perustu järjestelmälliseen seurantaan.
Joulukuun alussa 1994 rekisterissä oli tiedot noin 3000 havainnosta.

Syksyllä 1994 valmistuneeseen kertymärekisteriin on tallennettu vesiympäristön
eliöstöstä, kasvistosta sekä sedimenteistä määritettyjen kertyvien aineiden ana
lyysituloksia. Rekisterissä on tuloksia 1970-luvulta noin 1980-luvun puoliväliin
asti. Viranomaisseurannan tulosten lisäksi rekisteriin on kerätty muiden tutkimus
laitosten tuottamia tuloksia. Muiden kuin vesi- ja ympäristöhallinnon tulosten
osalta tiedonkeruumenettelyn luominen on vielä kesken. Joulukuun alussa 1994
rekisterissä oli noin 48 000 analyysitulosta runsaasta 14 000 näytteestä.

Lisätietoja:

Vedenlaaturekisteri Esko Vuolas, vet, puh. 4028 242
Kasviplanktonrekisteri Liisa Lepistö, vet, puh. 4028 310
Levähaittarekisteri Liisa Lepistö, vet, puh. 4028 310
Kertymärekisteri Markku Korhonen, vet, puh. 4028 315
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NÄYTEEENOTTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ

Ympäristönäytteenotto ja -havaintotoiminnan laadun varmentaminen on kasvavan
kiinnostuksen kohteena sekä Euroopassa että Suomessa. Kokemusperäisenä
käsityksenä on, että tuloksiin liittyvät epäselvyydet ja varsinaisten virhetapausten
alkuperä johtuu jopa 80% :sti näytteenotosta sen jälkeen kun laboratoriossa on
toimiva ja pätevä laatujärjestelmä.

Alan kansainvälisestä kehityksestä voidaan mainita ISO -standardisointijärjestössä
aloiteltava valmistelutyö aiheotsikolla “Guide to monitoring the quality of sampi
ing procedures for water”. Jotta Suomikin olisi vaikuttamassa työn tuloksiin ja
voisi olla tiedollisesti maailman eturintamassa, olemme nykyisen tarkkailija
jäsenyyden sijaan hakeneet jäsenyyttä varsinaiseen työhön osallistujaksi vesinäyt
teenottotyöryhmässä. Tämän toimialaan kuuluu mm. edellä mainittu näytteenoton
laadun tarkkailustandardin kehittämistyö.

Kotimaisia tarpeita varten on valmisteltu ympäristönäytteenottajien sertifiointijär
jestelmää, joka tarkoittaa ympäristönäytteenottajien ammattipätevyyden perusval
mius- ja osaamistason määrittelyä ja käytännön varmentamista. Mikäli loppuvai
heessa oleva valmistelutyö johtaa pikaisesti myönteisiin päätöksiin, voisi näyt
teenottajien henkilösertifiointijärjestelmä aloittaa toimintansa jo keväällä 1995 ja
ensimmäiset näytteenottajasertifioinnit tapahtua syksyllä 1995.

Lisätiedot: Ari Mäkelä, vet, puh. 4028 237
Pertti Heinonen, vet, puh. 4028 245

ii
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HYDROLOGI 2010 - HYDROLOGIA 2010 - VATNAFRAffl 2010

Mitä pohjoismainen hydrologi tekee vuonna 2010?

Pohdinnan lähtökohdaksi sopinee hydrologin toimenkuva tänään. Pohjoismainen
työryhmämme - jonka nimi on otsikossa kaikilla viidellä pohjoismaisella kielellä,
osaa hydrologin nykyiset puuhat kertoa. Kaksitoistakohtaisessa jaottelussa jokai
nen pohjoismainen hydrologi sai ruksata kolme omaa työtään lähinnä kuvaavaa
aihetta. Vastaajia oli yhteensä 230 ja tulos seuraava (prosentteina):

Kaikki Is No Ru Su Ta

Hydrometeorologia 5
Järvihydrologia 11 10 12 11 14 8
Maa- ja pohjavedet 16 9 18 17 22
Lumi ja jää 6 8 8 11
Veden laatu 12 14 16
Mallit ja tilastoanalyysit 16 15 17 16 19 17
Laitteet ja mittausmenetelmät 8 13 11
Operatiivinen hydrologia 9 23 14
Taajamahydrologia 4
GIS/ data/ kartat 7
Eroosio/ sedimentaatio 3 8 7
Muu 3

Tulkinnan helpottamiseksi on maakohtaisesti ilmoitettu vain viisi painopistealuet
ta. On selvää, että valittavissa olleet osa-alueet eivät ole yhteismitallisia; muuta
mat niistä kuvaavat lähestymistapaa, useimmat tutkimuskohdetta. Mutta kunkin
pohjoismaan hydrologian painopistealueet tulevat hyvin näkyviin. Malleja ja
tilastoanalyyseja tekevät luonnollisesti kaikki.

Hydrologia 2010 -työryhmän tehtävänä on ollut miettiä lähinnä seuraavia osa-
alueita:

- yhteiset tutkimushankkeet
- yhteispohjoismainen “korkeampi hydrologinen opetus”
- hydrologisen yhteistyön taloudelliset edellytykset

Yhteisistä tutkimushankkeista tällä hetkellä keskeisin on ilman muuta NOPEX
(Northern Hemisphere Climate Processes Land-Surface Experiment). Projektin
tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa tietämystä maa-kasvi-ilmakehän vuoro-
vaikutuksesta alueellisessa skaalassa. Pohjoismaissa kun ollaan, painopiste
asetettiin metsähaihdunnan tutkimukselle unohtamatta kuitenkaan eri maankäyttö
muotojen välistä vuorovaikutusta, joista merkittävin lienee advektion vaikutus
aluehaihduntaan.

NOPEXin ensimmäinen kenttämittausjakso toteutettiin Uppsalan lähellä alku
kesällä 1994. Hankkeessa on kaikkiaan 70 alaprojektia, joissa työskentelee
keskimäärin 3-4 henkilöä. Osa-aikaisesti NOPEXia toteuttamassa on siten
parisataa tutkijaa, yhteensä viidestätoista maasta.
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Opetusasioita pohtii Hydrologia 2010 -työryhmässä erillinen jaos, joka on ollut
hyvin aktiivinen. Kaikkien pohjoismaisten yliopistojen ja korkeakoulujen ope
tusohjelmista on kaivettu esiin hydrologiaan vivahtavat kurssit. Yhteistä tutkija-
koulutusta jaos pohtii otsikolla “Universitas Hydrologica Nordica”.

Luonnollisesti työryhmämme on miettinyt muuttuvien eurooppalaisten kehysten
merkitystä. Itä-Eurooppa ja EU ovat olleet vahvasti esillä. Norjan kansanäänes
tyksen jälkeen tiedetään, kaksinkertaistuvatko EU:n vesivarat. Jos Norja sanoo
NEI TAKK, ne lisääntyvät vain 50 prosenttia.

Sähköpostin tarjoamia mahdollisuuksia on pohdittu. Ei liene mikään yllätys, että
tällä sektorilla aktiivisimpia ovat olleet islantilaiset.

Mitä pohjoismainen hydrologi tekee vuonna 2010?

Vuoden 1995 syksyllä työryhmämme järjestää Helsingissä symposiumin otsikolla:
Nordisk hydrologi år 2010 - Framtiden i det nya Europa. Palataan kysymykseen
viimeistään silloin.

Lisätietoja: Esko Kuusisto, hyt, puh. 1929 565
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TAPAHTUMIA

NYT MEILLÄ ON OMA MERITOHTORI!

Heikki Pitkänen puolusti menestyksekkäästi väitöskirjaansa 2. joulukuuta 1994
Helsingin Yliopiston perinteisessä väittelysalissa XII. Väitöskirjan aihe “Eutrophi
cation of the Finnish coastal waters: Origin, fate and effects of riverine nutrient
fluxes” on mitä ajankohtaisin. Ensi vuosihan on pääasiallinen tutkimusvuosi
Suomenlahtivuotta varten. Väitöstilaisuus oli yleisölle ajoittain suorastaan hauska,
niin hyvin väittelijä ja vastaväittäjä Erkki Alasaarela sanailivat muutamista
asioista.

Heikki Pitkänen tuli vesi- ja ympäristöntutkimustoimistoon vuonna -83 jokikuor
mia laskemaan. Aihe nousi hyvin pian yhdeksi keskeisistä kysymyksistä mm.
Itämeren suojelukomission työssä. Heikin asiantuntemusta onkin käytetty paljon
näissä yhteyksissä. Musta lähtien hän on vienyt asiakokonaisuutta määrätie
toisesti eteenpäin. Jokikuormien laskennasta tutkimus laajeni käsittelemään
ravinteiden käyttäytymistä jokien estuaareissa ja vaikutuksia rannikkovesien
rehevöitymiseen. Vaikka paljon tutkittavaa on jäljellä, on meillä nyt kuitenkin
käytettävissämme kokonaisvaltainen tarkastelu Suomen rannikkovesien rehevöity
mistilanteesta ja tärkeimmistä siihen vaikuttavista tekijöistä. Luulenpa, että Heikin
teos tulee kulumaan erittäin monien kuormituksen vaikutuksia selvittävien
tutkijoiden käsissä.

Heikki on suhtautunut myös erittäin vakavasti alkuaikoina esitettyihin epäilyksiin
siitä, ettei Suolahdelta kotoisin olevalla poj alla ole tuntumaa meriasioihin. Hän on
nykyisin yksi innokkaimmista purjehtijoista toimistossamme, jossa aina viimeis
tään helmikuussa alkaa keskustelu seuraavan kesän purjehdussuunnitelmista. -

Tämän tietäen erinomaisesti onnistunutta väitöstä juhlittiin hyvin merellisissä ja
lämminhenkisissä tunnelmissa. Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa!

Onnea, Heikki, hienosta suorituksesta!

Lea Kauppi
ElO
ElO
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POHJOISMAINEN TYPENPOISTOSEMINAARI

Ensi vuoden tammikuun 23—25 päivinä järjestetään pohjoismainen seminaari
yhdyskuntajätevesien typenpoistosta. Seminaari antaa ainutlaatuisen tilaisuuden
tutustua aiheen pohjoismaiseen tietämykseen. Esitelmöitsijöitä tulee Tanskasta,
Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Seminaarissa käsitellään mm. täyden mitan
puhdistamoiden käyttöä, säätöä, instrumentointia, kustannuksia ja tutkimusta.

Seminaaria sponsoroivat Pohjoismaiden ministerineuvosto, ympäristöministeriö ja
vesi— ja ympäristöhallitus ja sen järjestämisestä vastaavat Vesiyhdistys ry. ja
Teknillisen korkeakoulun vesihuoltotekniikan laboratorio.

Seminaari pidetään Teknillisessä korkeakoulussa Espoon Otaniemessä. Osallistu—
mismaksu on 1300 markkaa.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiskaavakkeita on saatavilla Vesiyhdistyksen
sihteeriltä Markku Korhoselta.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Ari Järvinen ja Marja—Leena Viherlaakso Teknilli
sessä korkeakoulussa, puh. 90—451 3849 ja 451 3852, telefax 90—462 373 / 451
3827.

Lisätiedot: Matti Valve, ttt, puh. 4028 253
Markku Korhonen, vet, puh. 4028 315

ElLino
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NOPEX KOKOSI TUTKIJAT MAASTOON

Viime kesänä kuukauden ajan (27.5.1994-23.6.1994) lukuisia hydrologeja,
meteorologeja, maaperä- ja kaukokartoitustieteilijöitä liikkui Uppsalan luoteis
puolella, alueella, jonka koko on 80x40 km. Mittaustoiminta keskittyi kuudelle eri
alueelle, joista 3 edusti maanviljelysaluetta, 2 metsäaluetta ja lisäksi mittauksia
tehtiin kahdella järvellä. Kaiken kaikkiaan 61 projektia osallistui NOPEXin
ensimmäiseen kenttäeksperimenttiin (CFE1). Näistä osa ei tosin suorita mittauksia,
vaan projektissa keskitytään mallintamiseen. Osallistujat tulevat noin 15 eri
maasta, valtaosan ollessa pohjoismaista.

Projektit on jaettu neljään eri ryhmään lähinnä tutkimuksen mittakaavan perus
teella: (1) Local Scale Studies (2) Regional Scale Studies (3) Remote Sensing ja
(4) Long term studies including climate and catchment hydrology.

NOPEXin tutkimusalue on valtaosaltaan metsää (59%), maanviljelysalueen osuus on
27 %. Metsä koostuu pääasiassa havupuulajeista. Alueen etäisyys merestä on noin
50 km, joten maa-meri vuorovaikutus voidaan jättää mallinnuksessa huomioimat
ta. CFE1:n ajankohta valittiin siten, että lehtivihreän kehitys on maksimissaan ja
sateisuudesta riippuen kasvusto saattaa kärsiä ajoittaisesta vedenpuutteesta.

CFE1:n tieteellisenä tavoitteena on tutkia alueellisia energia-, vesi-, ja hiilitaseita
sekä vastaavia vuoarvoja metsässä, pellolla ja järvellä. Erityistavoitteena on tutkia
pienikuvioisten kasvillisuusalueiden vuorovaikutuksia (metsä-pelto, järvi-metsä
ym...). Tämä toteutetaan keräärnällä laaja havaintoaineisto samanaikaisesti eri mit
tauspaikoilta intensiivisen mittausjakson aikana. Mittauksista saatava havintoai
neisto tallennettaan yhtenäisesti NOPEXin keskustoimistoon ja aineisto on kaik
kien projektiin osallistuvien käytössä tietyn jäähdytysajan jälkeen (9kk).

NOPEXin alustavia tuloksia esitetään vuoden 1995 aikana mm. NOPEXin 4.
vuosikokouksessa Tanskassa (26-28.1.1995) ja EGS:n (European Geophysical
Society) yleiskokouksessa Hampurissa 3-7.4.1995.

Lisätietoja: Sirkka Tattari, hyt, puh. 7314 4185
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POHJOISMAINEN HYDROLOGINEN OHJELMA (NHP) 1995-1996

Pohjoismaisesta hydrologisesta ohjelmasta sovittiin yhteispohjoismaisessa kokouk
sessa 10.-11.11.1994 viiden pohjoismaan kesken.

Taustana vuosien 1995-1996 ohjelmalle olivat ohjelman 1993-1994 tulokset: 17
eri projektia, 1 kansainvälinen ja 4 pohjoismaista kokousta osanottajamääriltään
50-200 asiantuntijaa sekä useita kymmeniä artikkeleja kansainvälisissä ja pohjois
maisissa julkaisusarjoissa sekä erillisinä NHP-raportteina.

Vuosien 1995-1996 ohjelma on seuraava:

1. Kaukokartoitustekniikan soveltaminen lumen vesiarvon määrittämisessä,
hydrologiset mallit (suunnittelukokous Suomessa 20-21.12.94);

2. Kustannus-hyötyanalyysi ja hydrologiset havaintoverkot (seminaari 21.-
24.2.95, workshop 1996);

3. NOPEX (pohjoismainen maa-ilmakehärajapintailmiöiden tutkimus), (4. vuo
sikokous 26.-2$.1.95, seminaari 3.-7.4.95, kenttämittausjakso 18.4.-14.7.95
ja 5. vuosikokous marraskuussa -95 sekä kurssit ympäristömittaustekniikasta
kesällä -95 ja ilmakehämalleista 1996);

4. FRIEND (nk. pienten edustavien valuma-alueiden tutkimus), (Pohjoismainen
seminaari 1995);

5. Sade- ja lumimittausten tarkkuus ja koijaukset (työkokous 1995 ja kunkin
pohjoismaan korjatut sadantakartat vuosille 1961-1990 vuonna 1996);

6. Ilmastonmuutoksen vaikutus energiatuotannossa (symposio ja loppuraportti
huhtikuussa -95);

7. Arktisten alueiden hydrologia (11. kokous! 11 osallistujamaata elokuussa
-97);

8. Pohjavesien uhkatekijät (aiheeseen liittyvänä ‘tekopohjavesi”-kokous Suo
messa keväällä -96);

9. Karttatietoj ärjestelmät (suunnitteluvaiheessa);

10. Hydrologisten prosessien ajalliset ja alueelliset riippuvuussuhteet (kurssi
stokastisista ja tilastollisista menetelmistä Suomessa keväällä 1996);

11. Pohjoismainen hydrologia vuonna 2010 (seminaari Suomessa 1995);

12. Matalien ja rehevien järvien ekohydrologia;

13. Luonnontilaisten vesistöalueiden tutkimus (suunnittelukokous 28.-29.11.94);
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14. Lumen fysiikan jatkokoulutus (kurssi Lammilla keväällä -95);

15. Baltex (konferenssi 28.8.-1.9.95).

Lisätiedot ohjelmasta ja ohjelmaan osallistumisesta:
Risto Lemmelä, hyt, puh. 1929 547

Lähdejulkaisut:
Lemmelä, R. 1992. National IHP-activities in the Nordic countries during 1990-1992 and planned
International Conferences 1993-1994. Vannet i Norden Nr 3/1992, pp. 33-36.

Lemmelä, R. 1994. Nordiskt hydrologiskt program (NHP) 1993-1994; statusrapport 23.6.1994,
M{K-94.
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Ohjeita

Tiedonvirrassa julkaistavat selosteet sisältävät tutkimuksen päätulokset mahdolli
simman selkeässä muodossa, tarvittaessa kuvia ja taulukoita käyttäen. Myös
alkuperäisen raportin aineistoon voi viitata. Selosteen rakenne on: otsake (ISOIL
LA KIRJASIMILLA, iskevä, lyhyt), selosteteksti, lisätietojen saanti (= Lisätiedot:
Henkilön nimi, toimipaikka, puhelinnumero) sekä kirjallisuusviitteet (= järjestys-
numero, tekijä, viitekirjoituksen otsake, julkaisusarja ja sivunumerot). Järjestysnu
meroa käytetään viitteenä selostetekstissä. Selosteetja uutiset laaditaan WP 5.1:lla
(perusmerkkilaji: Dutch), pohjalle tiedonvirta.w51, joka löytyy virallisten pohjien
joukosta (PF3, F19). Otsikon pistekoko Dutch 12 lihavoitu versaali, selostetekstin
pistekoko Dutch 12, kirjallisuusviitteiden pistekoko Dutch 10. Artikkelit lähetetään
tulostimeen LASER r500, SAKULLA (ohjelma-muodossa) Pirjo Lehtovaaralle
käyttäjätunnus: Lehtovaara tai kirjeenä Terttu Halmeelle. Selosteen enimmäispi
tuus on 1 sivu, kuvineen ja taulukoineen laajasta tutkimuksesta 2 sivua.

Selosteiden ja uutisten jättöpäivät ovat 28.2., 15.5., 15.9., 30.11. Vesi- ja ympä
ristöhallituksen sarjoissa julkaistuista vieraskielisistä tutkimusraporteista jätetään
seloste Tiedonvirran toimitukselle samalla kun alkuperäiskäsikirjoitus ao. julkaisun
toimitukselle.

Selosteissa ja uutisaineistossa käytetään vesi- ja ympäristöhallinnon yksiköistä
lyhenteitä seuraavasti:

VYH = vesi- ja ympäristöhallinto
tai -hallitus

VE = vesistöosasto
vöt = vesistötoimisto
rat = rakennustoimisto
VY = vesien- ja ympäristönsuojelu

osasto
vyt = vesien- ja ympäristönsuojelu

toimisto
knt = kuntatoimisto
tet = teollisuustoimisto
kat = katselmustoimisto
kem kemikaaliyksikkö
YO = Yleinen osasto
oit = oikeustoimisto
hat = hallintotoimisto
tat = taloustoimisto
tht = tietohallintotoimisto
sus = suunnittelusihteeristö

VYL = vesien- ja ympäristöntutkimus
laitos

hyt = hydrologian toimisto
vet = vesi- ja ympäristöntutkimus

toimisto
Isy = luonnonsuojelututkimusyksikkö
ttt = teknillinen tutkimustoimisto
lab = tutkimuslaboratorio
Hevy = Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri
Tuvy = Turun vyp
Tavy = Tampereen vyp
Kyvy = Kymen vyp
Mivy = Mikkelin vyp
Kuvy = Kuopion vyp
PKvy = Pohjois-Karjalan vyp
Vavy = Vaasan vyp
KSvy = Keski-Suomen vyp
Kovy = Kokkolan vyp
Ouvy = Oulun vyp
Kavy = Kainuun vyp
Lavy = Lapin vyp
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